
 
 

 

Algemene informatie over de BIMCaseweek 2014 
 
Alle informatie over de BIMCaseweek 2014 op www.bimcaseweek.nl  
 
Van 3 tot en met 6 juni 2014 zal voor de zesde keer een BIMCaseweek worden 
georganiseerd. Dit keer vindt de week plaats op Landgoed Zonheuvel, een congrescentrum 
en hotel in de bossen bij Doorn.  
 

 
 
De BIMCaseweek 2014 is gericht op het beoefenen en promoten van BIM ten behoeve van 
heel Nederland en is open voor bedrijven en deelnemers uit het hele land. 
 
BIMCaseweek 
Het werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM) in het ontwerp- en 
voorbereidingsproces wordt in een geconcentreerde week tot het uiterste beproefd. Er 
wordt tussen een groot aantal disciplines uit de bouwwereld, zonder de grenzen van 
contracten, samengewerkt in een multidisciplinair project. Instellingen en bedrijven die 
BIM belangrijk vinden, kunnen zich verbinden aan de BIMCaseweek middels het 
nevenprogramma. 
 
Doelgroepen 
De BIMCaseweek is bedoeld voor alle sectoren in de bouw: GWW, civiele bouw, 
utiliteitsbouw en woningbouw. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers, maar 
ook softwaremakers, softwareleveranciers en (studenten van) opleidingsinstituten die 
alles over BIM in de praktijk willen weten, behoren tot de doelgroep.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van de BIMCaseweek 2014 is gericht op het aanvullen en verdiepen van de 
reeds aanwezige BIM-kennis bij de deelnemers. Aandacht zal worden gegeven aan de 
relatie tussen BIM, een duurzaamheidsopgave en bestaand vastgoed.  
 
 
 



 
 

 

Wat gebeurt er?  
Tijdens de BIMCaseweek wordt een bouwproject van een opdrachtgever voorbereid. In een 
proces van vier dagen met evaluatie- en overlegmomenten, wordt toegewerkt naar een zo 
hoog mogelijk BIM-gehalte. Om de deelnemers hierin uit te dagen worden drie teams 
samengesteld die met elkaar een competitie aangaan. Het project is een combinatie van 
een gebouw met infrastructuur, zodat voor beide disciplines voldoende uitdaging aanwezig 
is. 
 
Resultaten 
De resultaten van de BIMCaseweek 2014, zowel inhoudelijk van het project als de 
leerervaringen, kunnen door alle betrokkenen (dus ook partijen die participeren in het 
nevenprogramma) vrijelijk worden gebruikt. Veel zal ook worden gepubliceerd. 
Vermelding van de bron “BIMCaseweek 2014”, is daarbij wel gewenst. 
 
Zaal open voor bezoekers 
De week zal plaatsvinden op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Bezoekers van de 
BIMCaseweek zijn elke dag welkom om 16.30 uur. Dan vinden de openbare 
tussenpresentaties van de drie teams plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Op 
vrijdag is vanaf 15.00 het feestelijke afsluitende programma. 
 
Nevenactiviteiten 
De locatie waar de BIMCaseweek wordt georganiseerd is met name gekozen omdat er een 
scala aan mogelijkheden is om nevenactiviteiten te organiseren. Het programma biedt 
voor alle geïnteresseerden in BIM een mooie mix van kennis en informatie. Het BIM Open 
Experience congres op 4 juni is daarvan een goed voorbeeld.  
 
Bedrijven en instellingen die BIM belangrijk vinden en tijdens de BIMCaseweek aan 
kruisbestuiving en wederzijdse kennisuitwisseling willen doen, geven we daartoe graag de 
gelegenheid. Wij hebben daarvoor speciale afspraken gemaakt met Landgoed Zonheuvel. 
 
Feestelijke afsluiting 
Op vrijdag 6 juni 2014 vindt vanaf 15.00 uur het afsluitende programma plaats. Bezoekers 
zijn welkom om deelgenoot te worden van de bereikte leerervaringen. Tijdens dit 
feestelijke programma zal elk team een presentatie geven over de bereikte resultaten en 
de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de BIMCaseweek 2014. Na de presentaties zullen 
de prijswinnaars bekend worden gemaakt. 
 
Vragen? 
Heeft u zelf goede ideeën die wij kunnen faciliteren of als u aanvullende informatie 
wenst, geeft u dat dan gerust aan via een mail naar info@bimcaseweek.nl. Wij nemen dan 
contact met u op.  
 
Contact  
• Algemeen e-mailadres: info@bimcaseweek.nl 
• Jan Kees Pikkaart, projectleider BIMCaseweek 2014 : 06 – 52 01 78 68 
• Kaja Pohlmann, organisatie nevenprogramma BIMCaseweek 2014: 06 – 24 88 22 93  


