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

 

Info@bimcaseweek.nl 

Of kijk op 

www.bimcaseweek.nl 

 

 

Dit verslag is opgesteld door een de organisatie van de Pioneering BIMCaseweek 2013. 

 

Alle informatie in dit verslag, zowel inhoudelijk van het project als de leerervaringen, kunnen vrijelijk 

worden gebruikt. Vermelding van de bron, namelijk “Pioneering BIMCaseweek 2013”, is daarbij een 

vereiste. 

 

Afbeeldingen en plaatjes in dit document zijn gemaakt door deelnemers van de Pioneering 

BIMCaseweek 2013. 

 

Namens de organisatie Pioneering BIMCaseweek 2013 
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De Pioneering BIMCaseweek 2013 was niet mogelijk geweest  

zonder de bijdragen van de volgende mensen en partijen. 

 

Initiatiefnemer: 

Stichting Pioneering 

 

Partners: 

Saxion 

Syntens 

VIBES, Virtual Building Engineers 

 

Opdrachtgever: 

Saxion Hogeschool te Enschede 

 

Overige bijdragen: 

Ballast Nedam 

BINK 

Bris 

BouwnD 

Canon 

Cisco 

IAA Architecten 

Itannex 

Kater Produkties 

Kraan Bouwcomputing 

ProjektpleK 

RK Support 

SMART 

SIManagement 

Trebbe 

Universiteit Twente 

VDNDP 

Wagemaker 
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Organisatie van de Pioneering BIMCaseweek: 

Projectleiding 

Jan Kees Pikkaart, BouwnD, www.bouwnd.nl 

 

Eventmanager 

Kaja Pohlmann, Kater Produkties, www.katerprodukties.nl 

 

Communicatie 

Carmen Oude Wesselink, Stichting Pioneering 

 

Chef Pioneering werkplaats BIM 

Evelien Klasens, Saxion 

 

Voorzitter Pioneering werkplaats BIM 

Wouter Zwerink, VDNDP 

 

Administratieve ondersteuning, 

Susan Stokkink, SIManagement 

 

ICT 

Roy Krabbenborg, RK-support 

Thijs Hajee, VIBES 
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Voorwoord 
 

Voor de vijfde keer is in maart 2013 een BIMCaseweek georganiseerd. Dit keer in samenwerking met 

PIoneering. De behoefte om in een kunstmatig gecreëerde projectomgeving het uiterste uit de 

mogelijkheden van BIM te halen, was wederom groot. 60 professionals hebben zichzelf 

ondergedompeld en zijn aan het eind van de week weer bovengekomen. Allemaal met een 

bijzondere levenservaring rijker. 

 

Het concept staat als een huis. De doelstelling om professionele gebruikers, hoe (on)ervaren ook, een 

grote meerwaarde te leveren in kennis, kunde en ervaring, beantwoordt nog steeds aan een grote 

behoefte. Hoewel gebleken is dat de deelnemers inmiddels veel meer weten over BIM dan hun 

voorgangers in de eerste afleveringen, gaat er toch nog steeds een wereld voor hen open, tijdens 

deelname aan dit evenement. 

 

Dit keer was de week georganiseerd in de Grolsch Veste. De locatie en sfeer maken deel uit van de 

ervaring die men opdoet. Het restaurant van de Grolsch Veste met haar intieme en warme uitstraling 

voldeed precies aan de behoefte om rust, gezelligheid, emotie, kwaliteit en gedrevenheid in goede 

banen te leiden. De deelnemers waren unaniem in hun oordeel: “fantastische ervaring”. Daar doen 

we het voor! 

 

 

Namens de organisatie, 

J.K. Pikkaart 
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Samenvatting 
 

De Pioneering BIMCaseweek in maart 2013 vond plaats in de Grolsch Veste, het FC Twente stadion in 

Enschede, een prachtlocatie om tot hoge prestaties te komen. 

 

Voor de Pioneering BIMCaseweek 2013 hebben de Stichting Pioneering en de Stichting BIMCaseweek 

de handen ineen geslagen. Stichting Pioneering is het platform voor vernieuwers in de bouw in Oost-

Nederland dat zich heeft ontwikkeld tot een netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, 

waarbij wordt gewerkt aan innovaties in producten, technologieën, markten en diensten in de bouw 

en/of infra. Pioneering beoogt met deze samenwerking dat de bouwsector ‘vernieuwend gaat 

ondernemen’. Naast nieuwe vormen van samenwerking en contracteren, is het werken en delen van 

informatie met BIM door alle partijen in het bouwproces één van de speerpunten. 

 

De Pioneering BIMCaseweek 2013 is een workshop voor professionals uit de bouw die zich (verder) 

willen verdiepen in het werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Daarnaast is 

tegelijkertijd een BIMBeurs georganiseerd, waar bezoekers volledig en informeel geïnformeerd 

werden door deskundigen. 

 

Bijna 60 deelnemers hadden zich aangemeld om zich vier dagen onder te dompelen in de meest 

intensieve BIM-ervaring die er bestaat. En de deelnemers hadden meer ervaring dan voorgaande 

edities. Dat heeft spetterende resultaten opgeleverd. 

 

De opdrachtgever is ingevuld door Saxion Vastgoed. Saxion groeit. Het aantal studenten is vanaf 

1999 sterk gegroeid en de onderzoekfunctie van de hogeschool is gestart en neemt ook flinke 

proporties aan. Voor deze groei worden nieuwe gebouwen gerealiseerd. Saxion groeit toe naar de 

vorming van een stadscampus. Midden in de samenleving worden onderwijs en onderzoek in de stad 

en regio bereikbaar voor studenten, medewerkers en partners en zijn daarmee een stimulans voor 

de ruime regio. 

 

 In totaal heeft Saxion ruim 24.000 studenten en 2.500 medewerkers. In Enschede zijn ca 15.000 

studenten die gebruik maken van de stadscampus Enschede 

 

In Enschede heeft Saxion de hoofdlocatie [Ko Wieringa complex] met ca 65.000 m2 bvo en het 

gebouw Epy Drost aan de van Galenstraat met ca 9.000 m2 bvo. Tussen Epy Drost en Ko Wieringa ligt 

het voormalige terrein van het natuurhistorisch museum, inclusief een oude villa [villa Serphos]. Op 

dit grondstuk is nieuwbouw gepland voor extra ruimte voor onderzoek en onderwijs. 

 

De uitdaging voor de teams was onder andere om het Epy Drost gebouw te vergroten en een 

oplossing in te vullen voor de verkeerstromen tussen de bovenstaande locaties. 
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Opzet Pioneering BIMCaseweek 2013 
 

Inleiding 

De BIMCaseweek is vanaf 2007 vier keer georganiseerd. De laatste twee keer is de BIMCaseweek in 

2010 en 2011 tijdens de Bouw&ICT beurs in de Jaarbeurs in Utrecht georganiseerd. Deze 

demonstratie en kennisweek bleek een groot succes voor de deelnemers en bezoekers. De wens en 

behoefte om voor een vijfde keer een BIMCaseweek te organiseren was groot. Dat is vooral gebleken 

uit de vele vragen die opkwamen toen in maart 2012 geen Bouw&ICT werd georganiseerd en ook 

geen BIMCaseweek. 

 

De werkplaats (wp) BIM van Pioneering is in contact gekomen met de organisatie van de 

BIMCaseweek. Zij hebben overeenkomstige doelen en hebben elkaar gevonden in een samenwerking 

in de Pioneering BIMCaseweek 2013.  

 

Doel 

Pioneering wil dat de Twentse bouwsector ‘vernieuwend gaat ondernemen’. Vernieuwend ook in het 

proces en de methodiek van ontwerp en uitvoering. Naast nieuwe vormen van samenwerking en 

contractering, is het werken en delen van informatie door alle partijen in het bouwproces met BIM 

een van de speerpunten. Pioneering heeft de BIMCaseweek gezien als een mogelijkheid om: 

- ervaren barrières te slechten 

- te experimenteren met de koppeling van Programma van Eisen aan uitvoering (vraag en 

aanbod), hetgeen vooral middels Systems Engineering wordt aangepakt 

- te onderzoeken hoe BIM onderhoud van vastgoed kan ondersteunen 

- awareness te genereren over 

mogelijkheden en kansen 

voor vernieuwing 

- te ontdekken wat er nodig is 

om volgende stappen in de 

vernieuwing te zetten 

- te verkennen wat de state of 

the art is 

- wat volgende geslaagde 

stappen kunnen zijn 

- te experimenteren  

- te komen tot een transparant 

keuzeproces 

- samenwerking te verbeteren 
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Door het organiseren van een Pioneering BIMCaseweek 2013 is duidelijk bijgedragen aan deze 

doelen doordat: 

• een leeromgeving c.q. intensieve workshop werd gecreëerd voor de deelnemers met het 

doel hun inzicht, kennis en ervaring te vergroten 

• het gebruik van BIM in het bouwproces werd gepromoot 

• een platform werd gecreëerd waarop ervaringen en succes werden gedeeld en deskundigen 

werden bevraagd 

• werd bijgedragen aan een omslag van ‘technology push’ naar ‘market demand’ in de 

bouwsector met betrekking tot het toepassen van BIM 

• de overtuiging werd versterkt, dat 

geïntensiveerde en 

geconditioneerde samenwerking 

met behulp van BIM haalbaar is en 

een directe bijdrage levert aan het 

realiseren van concrete 

verbeteringen in 

ontwerpprocessen, 

realisatieprocessen en 

beheerprocessen en de integratie 

daarvan. 

• kennis en ervaring werd verspreid 

binnen alle doelgroepen 

 

Doelgroepen 

De bereikte doelgroepen van de Pioneering BIMCaseweek 2013 waren: 

• Management en medewerkers van (nieuwe) deelnemers van Pioneering en alle 

Pioneering werkplaatsen 

• Medewerkers van de kennisinstellingen van Pioneering 

• Management en medewerkers van andere bedrijven werkzaam in de bouwbranche 

• Bouwspecifieke software leveranciers en dienstverleners 

• Opdrachtgevers van bouwprojecten 

• Studenten van kennisinstellingen 

• Management en docenten van bouwspecifieke opleidingsorganisaties 

• Bouwspecifieke persorganen 

• BIM ontwikkelaars en onderzoekers 

 

De deelnemers van de Pioneering BIMCaseweek 2013 kwamen uit de eerste groep aangevuld met 

studenten van kennisinstellingen verbonden aan Pioneering en deelnemers van elders gesitueerde 

bedrijven. 
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De circa 750 bezoekers van de Pioneering BIMCaseweek 2013 zijn tijdens de week en op de 

slotmanifestatie geweest. Deze kwamen vooral uit: 

• Management en medewerkers van adviserende, uitvoerende en toeleverende bedrijven 

in de bouw in Nederland, wel of niet deelnemer van Pioneering 

• Provincie Overijssel 

• Regio Twente 

• Universiteit Twente 

• Saxion  

• ROC van Twente 

• Docenten en studenten van andere kennisinstellingen 

• BIM en ICT specialisten 

• (potentiële) opdrachtgevers 

• Pers  
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Resultaten 

- Levendige Pioneering BIMCaseweek 2013 (van dinsdag tot en met vrijdag) met 60 

deelnemers verdeeld in 3 teams 

- De teams waren multidisciplinair samengesteld met een brede doorsnee van het gehele 

bouwproces (ontwerp, engineering, werkvoorbereiding, uitvoering, toeleveranciers, beheer) 

- Kennisdeling tussen de deelnemers en met de bezoekers 

- Gemiddeld rond 150 bezoekers per dag  

- 250 bezoekers op slotmanifestatie 

- Media aandacht regionale (Tubantia/Twentse Courant) en landelijke pers (Cobouw) 

- Meer aandacht en commitment voor BIM binnen alle geledingen. 

- Het wedstrijdelement tussen de teams gaat om het beste BIM, niet om het mooiste 

bouwproject of ontwerp, de BIM-criteria hiervoor worden specifiek gemaakt voor de 

Pioneering BIMCaseweek 2013 gebaseerd op voorgaande BIMCaseweken 

- Beoordeling van de resultaten tussentijds (dagelijks, als terugkoppeling en bijsturing van de 

teams) door een panel van deskundigen. 

- Op de feestelijke slotmanifestatie presenteerden de teams hun resultaten en vond de 

uiteindelijke beoordeling plaats door het panel van deskundigen. 

 

Uitgangspunten samenwerking Pioneering & BIMCaseweek 

• De Pioneering BIMCaseweek 2013 werd georganiseerd in samenwerking tussen Pioneering 

en de BIMCaseweek onder de naam “Pioneering BIMCaseweek 2013”. 

• De organisatie werd gevormd door stichting Pioneering en stichting BIMCaseweek 

• De BIMCaseweek was binnen de samenwerking verantwoordelijk voor: 

o Het behalen van de gestelde doelen 

o Programma voor de deelnemers en bezoekers 

o Begeleiding van de teams 
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o Bemensing van het Panel 

o Administreren van de deelnemers 

o Werven van bedrijven die willen bijdragen (sponsoren) 

o Presentatiemogelijkheden voor sponsoren in de bezoekersruimte en bij de 

slotmanifestatie 

o Keuze van de bouwopdracht 

o Financiële afwikkeling 

o Publiciteit voor deelname, bezoek, verslag en resultaten middels haar gebruikelijke 

kanalen 

• Pioneering was binnen de samenwerking verantwoordelijk voor: 

o Grolsch Veste als accommodatie voor deelnemers, bezoekersruimte, 

tussenpresentatie en slotmanifestatie 

o Catering voor deelnemers, organisatie en bezoekers 

o Publiciteit voor deelname, bezoek, verslag en resultaten middels haar gebruikelijke 

kanalen 

o Werven van bedrijven die willen bijdragen 

o Communicatiemanagement 

o Verdere (personele) bijdragen in organisatie, administratie bezoekers, publiciteit en 

panel, in overleg en voor zover mogelijk 

o Koppeling tussen de BIM Werkplaats en de Pioneering BIMCaseweek. 

 

 

 
 

Programma Pioneering BIMCaseweek 2013 

• 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. 

• Programma Pioneering BIMCaseweek 2013: dinsdag tot en met vrijdag dagelijks van 8.00 tot 

18.00 uur; deelnemers hadden de mogelijkheid om ’s avonds door te werken tot maximaal 

22.00 uur. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. 
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• Voor de deelnemers was catering beschikbaar, inclusief lunch en diner, voor de bezoekers 

alleen koffie/thee/fris. 

• Dagelijks vonden tussen 16.00 en 18.00 uur tussenpresentaties plaats, incl. de beoordeling 

van het Panel. 

• Bezoekers konden vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur aanwezig zijn en de tussenpresentaties en 

beoordeling bijwonen.  

• Vrijdag 15 maart vond de slotmanifestatie en eindpresentatie plaats die door circa 250 

bezoekers is bezocht.  

• De opdrachtgever deed verslag van zijn bevindingen en reikte de prijzen uit n.a.v. de 

beoordeling van het Panel (waar de opdrachtgever deel van uit maakte). 

• Tijdens de week was een bezoekersruimte (open van 13-18 uur) ingericht met bedrijven die 

zich willen profileren met BIM en ervaringen willen delen: presentatie van BIM gebruikers, 

toeleveranciers, soft- en hardware, dienstverlening etc. 

• Tevens zijn door bedrijven en Pioneering dagelijks specifieke bijeenkomsten en presentaties 

parallel georganiseerd met bezoekers op uitnodiging. 
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Opdracht van de opdrachtgever 
 

Introductie 

De opdrachtgeversrol voor de Pioneering BIMCaseweek 2013 werd ingevuld door Hans Wichers 

Schreur. Hans is manager van de afdeling Vastgoed van Saxion. Het geleverde gebouw is eigendom 

van Saxion. 

 

Hoewel het een echt gebouw is en de vragen over de omgeving actueel zijn, is de onderstaande 

projectomschrijving voor de Pioneering BIMCaseweek 2013, volkomen fictief. Ook de resultaten die 

zijn geproduceerd door de teams worden als fictief beschouwd. 

 

Het is aan de teams om de volgende projectscenario’s te onderzoeken, daar relevante 

beslisinformatie over te produceren en een eenduidige gefundeerd advies aan de opdrachtgever te 

geven. 

De opdracht 

Saxion groeit. Het aantal studenten is vanaf 1999 sterk gegroeid en de onderzoekfunctie van de 

hogeschool is gestart en neemt ook flinke proporties aan. Voor deze groei worden nieuwe gebouwen 

gerealiseerd. Saxion groeit toe naar de vorming van een stadscampus in Enschede. Midden in de 

samenleving worden onderwijs en onderzoek in de stad en regio bereikbaar voor studenten, 

medewerkers en partners en zijn daarmee een stimulans voor de ruime regio. 
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In totaal heeft Saxion ruim 24.000 studenten en 2.500 medewerkers. In Enschede zijn ca 15.000 

studenten die gebruik maken van de stadscampus Enschede. 

 

In Enschede heeft Saxion de hoofdlocatie (Ko Wieringa complex) met ca 65.000 m2 bvo en het 

gebouw Epy Drost aan de van Galenstraat met ca 9.000 m2 bvo. Tussen Epy Drost en Ko Wieringa ligt 

het voormalige terrein van het natuurhistorisch museum, inclusief een oude villa (villa Serphos). Op 

dit grondstuk is nieuwbouw gepland voor extra ruimte voor onderzoek en onderwijs. 

 

Het Epy Drostgebouw is ontworpen om niet op te vallen, vandaar dat er een glasgevel om het 

gebouw is gezet, zodat het ongrijpbaar wordt. De hoogte is vanuit de gedachte beperkt tot 9 lagen. 

Het gebouw heeft op dit moment een ‘tweede huid’ van glas. 

 

Tussen de gebouwen door ontstaat een loop- en verblijf ruimte waarmee dit terrein de ontbrekende 

schakel wordt in de stadscampus. Studenten en bezoekers lopen tussen de gebouwen door van de 

ene naar de andere locatie en kunnen onderweg elkaar ontmoeten en in het zonnetje op een bankje 

met de laptop op schoot aan het werk. In deze gedachte is het ook afgesproken met de gemeente 

dat het eind van de van Galenstraat een groen verblijfgebied wordt waar een wandel- en fietspad is.  

 

De ligging nabij het station is bewust gekozen, 

omdat ca 10.000 studenten, medewerkers en 

bezoekers per dag Saxion bezoeken. Deze 

verkeersstroom komt per openbaar vervoer en 

loopt in 3 minuten naar Saxion. Een knelpunt is 

de kruising Tromplaan/Ruyterlaan. Daarbij is de 

Ruyterlaan een barrière die de campusgedachte 

doorkruist. 

 

Achter het Epy Drostgebouw ligt de Hermandad 

parkeergarage. Deze garage wordt gedeeltelijk 

gehuurd door Saxion voor parkeren. 

 

In de van Galenstraat staan nu auto’s geparkeerd. Als de straat een verblijfsgebied wordt is geen 

ruimte meer voor auto’s. Daarbij moet het fietsparkeren voor de nieuwbouw op het museumterrein 

en voor Epy Drost worden opgelost. 

 

Gedacht wordt aan een ongelijkvloerse kruising bij Tromplaan – Van Galenstraat -  De Ruyterlaan 

voor fietsers en voetgangers. 

� Tromplaan – Van Galenstraat (-1) 

� De Ruyterlaan (0) 
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Als voorbeeld en bron voor informatie dient het ontwerp van de Gasstraat Oost, N329 in Oss te 

worden gebruikt. Denk daarbij aan: 

� Breedte bepalen van de De Ruyterlaan en de aan te sluiten hoogte; 

� Lengteprofiel toeritten conform ontwerp; 

� Indeling tunnel en profiel van vrije ruimte (PVR) minimaal conform ontwerp; 

� Dikte van vloeren, wanden en dak tunnel conform ontwerp; 

� Vormgeving conform voorbeeld 

o Schuine wand 

o Schuine wand verloopt richting einde toeritten 

o Afronding wand richting tunneldak 

 

Tijdens de bouw moet minimaal één verkeerstroom op De Ruyterlaan gehandhaafd blijven. 

Uitdagingen 

Hoe kan het Epy Drostgebouw worden verhoogd met 6 extra lagen, met behoud van een dakterras. 

Wat zijn de technische oplossingen, hoe is het installatieconcept, hoe ziet het eruit en wat is de 

raming van de kosten? 

 

Maak het gebouw in deze nieuwe situatie duurzamer, liefst energieneutraal. Vervang daarbij, indien 

nodig, de gevel. Laagste Total cost of Ownerschip met hoogste GPR score, geldt als belangrijke 

maatstaf. 

 

Maak een fiets/voetganger-tunnel onder De Ruyterlaan voor de verkeerstromen tussen Epy 

Drostgebouw en hoofdgebouw. Houdt daarbij rekening met de nieuwbouw op de museumlocatie. 

 

Houdt in alle gevallen rekening met de gewenste stadscampus. Maak dus één samenhangend geheel. 

 

Hoe zou hierbij een aansluiting kunnen 

worden gemaakt tussen Hermandad 

parkeergarage en Epy Drost? 

 

Mogelijkheden voor parkeren en 

fietsenstalling dienen te worden 

meegenomen. 

 

Toon bouwvolgorde van tunnel en 

aanpassingen gebouw en omgeving met 

behulp van simulatie. Simuleer de bouw 

van de tunnel en de aanpassingen aan 

Epy Drost gebouw.  
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Toon hoeveelheden voor de uitvoering zo veel mogelijk, bijvoorbeeld voor beton voor wanden, vloer 

en dak van de tunnel. 

 

Teken/modelleer een systeem voor de wandbekistingen van de tunnel. 

 

Ontwerp een verblijfsruimte en een ontsluiting vanuit het Epy Drostgebouw naar de tunnel. Denk 

hierbij aan de autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer. 

 

Simuleer alternatieve routes voor voetgangers en fietsers vanuit het Saxion hoofdgebouw richting 

Epy Drost gebouw (vv) tijdens de bouwwerkzaamheden. 
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Teamopdracht Pioneering BIMCaseweek 2013 
 

Aan de teams werd een 3D-model van het Epy Drostgebouw ter beschikking gesteld. Er is besloten 

het model in Autodesk Revit ter beschikking te stellen. Omzetten in IFC of ander formaat wordt 

overgelaten aan de teams. 

 

Daarnaast werden tekeningen van de omgeving en een voorbeeld fietstunnel uit Oss aangeleverd. 

 

Het gebouw en de tunnel, waren het beginpunt van de werkzaamheden van de drie teams. Het 

gebouw moest worden aangepast conform de wensen van de opdrachtgever. De omgeving moest 

worden aangepast, zodat een stadscampus ontstaat. Zie bouwopdracht voor de Pioneering 

BIMCaseweek 2013 voor verder beschrijving. 

 

Het was de bedoeling dat het gebouw op de huidige plaats blijft staan. De tunnel moet logisch in de 

vernieuwde omgeving van het gebouw worden geplaatst. De tunnel mocht daarvoor worden 

aangepast aan de behoefte. Het was de bedoeling dat alle drie de teams de tunnel en het gebouw op 

dezelfde plaats neerzetten (x,y,z en oriëntatie!!!). De verdere invulling van het gebouw, de tunnel en 

de omgeving kan per team verschillen. 

 

Elk team kon punten verdienen voor het hoogst mogelijke BIM-gehalte, gegeven de uitgangspunten. 

Dit BIM gehalte werd dagelijks getoetst op basis van de dimensies zoals in de BIMCriteria zijn 

aangegeven. 

 

Dit betekent dat niet alleen ICT/BIM technische zaken werden beoordeeld, maar ook 

organisatorische zoals proces, samenwerking en creativiteit en de prestaties voor de opdrachtgever. 

De teams kregen als advies: “Lees dus de BIMCriteria goed door en maak een plan met je team hoe je 

de andere teams de loef kunt afsteken. Hoe verdienen we de meeste punten op de verschillende 

dimensies? Hoe verdelen we de taken over het team voor de dimensies? Wat is onze strategie?” 

 

Elke dag presenteerde elk team haar voortgang aan de andere teams en het Panel. Aansluitend gaf 

het Panel een tussentijdse beoordeling van de prestaties ten opzichte van de BIMCriteria en tips voor 

verbetering. 
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Beoordelingscriteria 
 

De BIMCriteria waarop de teams werden beoordeeld zijn grotendeels gebaseerd op ervaringen uit 

voorgaande edities van de BIMCaseweek. Het meten van de kwaliteit van een BIM kan op een 

objectieve methode. Daarvoor heeft BouwnD enkele jaren geleden de in het Verenigde Staten 

ontwikkelde ``Interactive BIM Maturity Model´´ aangepast voor gebruik in Nederland. Dit heeft 

geresulteerd in de BIM meetlat. Onderstaand de dimensies die tijdens de afgelopen Pioneering 

BIMCaseweek zijn gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van de teams. 

 

De teams werden op elk aspect door middel van een vijf sterren schaal gescoord. Er werd niet alleen 

naar de inhoudelijke voortgang gekeken. Ook de intentie (wat willen we?) en de potentie (wat kan 

er?) werd mee genomen naar de beoordeling. 

 

De volgende aspecten werden beoordeeld: 

A. Informatie in het model 

A1. Rijkheid van de gegevens 

Hoeveel verschillende soorten gegevens bevat het model? 

Bij een BIM gaat het om de gegevens van het bouwwerk en zijn omgeving. Ook procesgegevens over 

het realiseren en beheren/onderhouden van het bouwwerk en haar omgeving horen hierbij bij. 

Onder rijkheid van gegevens wordt verstaan de mate van compleetheid van het BIM. Hier geldt dat 

gegevens samenhangend en niet dubbel moeten zijn opgenomen in één of meer gegevens 

bestanden. Voorbeelden zijn het opnemen van gegevens over gebruikte materialen en producten, 

leveranciersgegevens, bouw- en productiemethode, onderhoudsgegevens, garantietermijnen. 

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 van 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 
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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. 

 

 

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 
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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 terug in verschillende bestanden? 

Redundantie moet zo vele 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 (van tevoren) inzichtelijk zijn. 
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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 hetbereiken 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 deelt en helpt het team (met) de andere teams? 

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. 

 

D. Opdrachtgever 

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 uiteindelijke 

opdrachtgever moet ook meerwaarde 

uit het BIM kunnen halen. Het is 

belangrijk aan te tonen welke 

informatie, etc. ook in een 'echte' 

situatie nuttig is voor een 

opdrachtgever. 

D2. Eisen en wensen 

Hoe goed zijn de teams in staat de vragen van de opdrachtgever te verwerken? 

Het vormen van oplossingen op de eisen en wensen van de opdrachtgever is belangrijk. Sommige 

oplossingen kunnen, om welke reden dan ook, misschien niet uitgewerkt worden. Daarom wordt ook 
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gekeken naar de potentie van voorgestelde oplossingen. Natuurlijk is aandacht voor de context van 

de vraag noodzakelijk. 

D3. Weergave en presentatie 

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

De tevredenheid van de opdrachtgever is onder meer afhankelijk van de wijze waarop de 

oplossingen gepresenteerd worden. Het is belangrijk (in woord en beeld) aan te sluiten bij zijn 

 verwachtingen. Probeer langdradige en (technisch) inhoudelijke presentaties te vermijden. 
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Verloop BIMCaseweek 
 

Dag 1: dinsdag 12 Maart 

 

Na de opstart gaan de teams direct aan het werk om zich te organiseren. Elk team kiest voor een 

andere strategie met een bijpassend organisatie. 

 

Team D2M (de uitleg van de naam is nog niet prijs gegeven) wil niet direct aan de slag, maar bepaalt 

de strategie aan de hand van de opdracht. Ze bepalen een proces en structuur. Terug naar de 

initiatieffase, maar wel met de kennis van de ontwikkelings-, uitvoerings-, en beheer&onderhoud 

fase. Zij werken in 2 teams (tunnel en gebouw), de projectcoördinator heeft het overzicht. De 

opdrachtgever wordt bevraagd en de modellen worden uitgevoerd in de cloud. Morgen wordt een 

variantenstudie uitgevoerd.  

 

BIM Moverend (Van motiverend en on the 

move) heeft 4 teams samengesteld om de 

opdracht te doorgronden. Gebouw, 

Kruising, Parkeren en Algemeen (integraal) 

zullen per deelgebied van de opdracht hun 

doelen realiseren. Ze hebben een planning 

opgesteld, waar ze morgen ook harde 

deadlines in gaan aangeven. Met behulp 

van het Belbin model, heeft een ieder 

inzicht gekregen / bevestiging gekregen van 

zijn favoriete rol.  

 

Epy2Ko (van het Epy Drost gebouw en Ko Wieringa) (En dus niet van Knock Out...) heeft het proces 

vooral organisch laten verlopen. Waar is iedereen goed in en welke rol wil iedereen invullen? Een 

mooi Belbin plaatje prijkt aan de muur. Ook zij hebben teams gevormd om de opdracht te ontleden, 

zij het wel andere teams; bouwkundig, installatietechnisch, tunnel en campus. Ze hebben zelfs een 

veldbezoek gebracht aan het Epy Drost gebouw.  

 

Dag 2: woensdag 13 Maart 

 

7:30 uur. We staan voor de deur bij de Grolsch Veste, we gaan weer beginnen! 

Gelukkig staat de meneer die de koffie vandaag moet maken voor ons al klaar om ons binnen te 

laten. Binnen is het gelukkig aangenaam warm. Buiten is het min 8. En de auto warmt niet op tussen 

het hotel en de Veste in de drie minuten dat we er in zitten. Anderen lopen zelfs, zouden die het wel 

warm hebben? 
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8:00 uur. De deelnemers komen binnen. De meeste van ons hebben goed geslapen na de intensieve 

dag van gisteren. Een enkeling heeft helemaal niet kunnen slapen, die brengen we een extra kopje 

koffie. Want vandaag hebben de deelnemers beloofd te produceren. 'Resultaten willen we zien', 

aldus het panel. 'Niet alleen goede voornemens, structuren, proces en rollen bepalen, maar aan het 

werk!' En dat doen ze. 

 

Opvallend is dat het ene team al voor half negen geheel aanwezig is en dat bij anderen blijkbaar de 

wekker wat later is afgesteld. Waarom is nog onduidelijk, dat zal misschien bij de middagpresentatie 

blijken. 

 

8:30 uur. Toch nog even een overleg over hoe de dag te starten, wat er zal worden opgeleverd. 

Elk team laat er geen gras over groeien, wat gaan we vandaag doen, en hoe, wat willen we bereiken, 

wie doet wat, en hoe benaderen we de opdrachtgever. En het Panel? Tja, hoe informeren we die 

eigenlijk? 

 

9:00 - 12:00 uur. Werken! Resultaat boeken, 

praatplaatjes maken. 

De opmerking van gisteren dat het mooi zou 

zijn om wat papier op te hangen, om te laten 

zien wat gedaan wordt en wat gedaan is, 

wordt kennelijk direct opgevat. Binnen no time 

hangen overal grote vellen met de mooiste 

plaatjes, grafieken en schema's. De plotter van 

Canon draait overuren. Alles werkt gelukkig 

naar behoren. 

 

10:00 - 11:00 uur.  Een moment met het panel om te tonen wat de stand  van zaken is. 

Het Panel loopt de hele tijd rond, maar vraagt ook om aandacht en uitleg. Geeft aanwijzingen en tips, 

maar ook uitdaging. 

 

12:00 uur. Even lunchen. 

Lekker hoor, van allerlei broodjes, met diverse beleg. En ook voor de dieetmensen, netjes aparte 

bordjes met een naam er bij. 

 

12:30 - 16:00 uur. Werktijd. 

Koortsachtig wordt gewerkt aan allerlei varianten, zowel op het gebied van de gebouwen en de 

verkeerskruising, als op het gebied van de software. 

 

Tot 15:00 uur. Heeft het panel alle info? 
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Het Panel begint met het opmaken van de tussenstand en het doornemen van alle criteria die voor 

het BIM-gehalte zijn opgesteld en dat ook nog eens per team. Moeilijk om een eenduidig oordeel te 

geven en dat ook te kunnen motiveren. 

 

16:00 uur. De tussenpresentatie. Wat een verbetering ten opzichte van gisteren. Wat is er al veel 

gebeurd!  Alternatieven worden bedacht en uitgewerkt. Tunnels, parken, ontsluiting van 

parkeergarages, 6 lagen optoppen op het Epy Drost gebouw, het komt allemaal voorbij. Bij alle drie 

de teams overigens, wat het natuurlijk alleen maar spannender maakt. Het publiek is onder de 

indruk. 

 

Na de tweede tussenpresentatie legt het Panel haar beoordeling uit.  

 

De beoordelingen worden door alle teams met 

ongeloof bekeken. Het team dat aan kop gaat, 

BIMmoverend, kijkt gelukkig naar de 13 sterren 

die ze hebben gehaald. Maar willen toch ook 

wel heel graag weten wat de verschillen 

veroorzaakt met de andere twee teams die 7 en 

8 sterren hebben. Wat is eigenlijk het maximum 

aantal sterren? Ja, dat is dus 20 sterren. Dat zou 

fenomenaal zijn. Wel worden die sterren 

"relatief" toegekend. Dat betekent dat wordt 

meegerekend, wat zou hebben gekund, binnen 

de grenzen van opdracht en tijd en ten opzichte 

van de andere teams. Dat zal tot vrijdag bij de 

eindbeoordeling zo zijn. 

 

Waar komen die verschillen vandaan? Gelukkig heeft het Panel zich goed voorbereid en kunnen ze 

zich in groepjes onder de teams verspreiden om verdere uitleg te geven. 

 

De grote uitdaging blijft kennelijk dat de teams en het Panel nog niet zodanig met elkaar 

samenwerken dat ook alle resultaten met elkaar worden uitgewisseld. En ja, is het argument, als je 

iets beoordeeld wilt hebben, dus als je sterren wilt verdienen, moet je wel zorgen dat het Panel ziet 

wat je gedaan hebt. 

 

Alle teams hebben eigenlijk de mening dat er veel meer is gebeurd dan dat is beoordeeld. 

Waarschijnlijk, of naar verwachting eigenlijk, zal net als in vorige edities de productie op donderdag, 

de derde dag, pas echt goed op gang komen. En dan zullen we eens wat zien. Iedereen is daar heel 

benieuwd naar. 
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Wel is de hele werkruimte gisteren vol gehangen met allerlei schema's, plaatjes en tekeningen. Er is 

al papier extra bijbesteld. Dus daar kan het niet aan liggen. 

 

Het BIM-gehalte, waar alle teams aan werken, is na twee dagen enigszins naar verwachting. Veel 

kennis zit nog in de koppen en in de computer. Die gaat er op donderdag allemaal uitkomen. Het 

Panel zal vaak bij de teams worden geroepen, om resultaten te tonen. Ze krijgen het erg druk, is de 

verwachting. Maar daar zijn ze op voorbereid.  

 

22:00 uur. De laatste mensen moet gevraagd worden te stoppen met werken. Tot morgen jongens! 
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Dag 3: donderdag 14 Maart 

 

Vandaag wordt wederom hard gewerkt. Hard gewerkt om de beloftes die gisteren gemaakt zijn waar 

te kunnen maken. Wanneer er weer vooruitgang is geboekt, begint een team hard te applaudisseren; 

dat is het teken dat het panel komt kijken bij het team. En dat er punten te verdelen zijn... Tijdens de 

tussenpresentaties maken ze de resultaten aan de deelnemers en belangstellenden bekend. 

Epy2Ko  

 

De informatiestromen worden toegelicht, evenals het schema waar de software op staat. Wat kan 

waarmee, welke output kun je daarmee krijgen en hoe wordt alles aan elkaar gelinkt. Het model 

genereert hoeveelheden die gekoppeld zijn aan kosten (specifieker gezegd; er worden acties 

gekoppeld aan objecten om te kunnen calculeren) en de constructie en bouwfysica zijn geïmporteerd 

in het model. Voor de installatietechnische kant zijn clashes uitgevoerd, opgelost en de oplossingen 

aangetoond. Er zijn koppelingen gemaakt, lichtberekeningen uitgevoerd en alles wordt getoond in 

een impressie van een bouwvolgorde.  

 

D2M  

 

Dit team heeft gekozen voor twee groepen die resp. de tunnel en het gebouw modelleren. Bij beide 

objecten zijn eisen bepaald, waarvan men aan de opdrachtgever om wegingsfactoren heeft 

gevraagd. Naar aanleiding van studies van varianten en inzicht door middel van software, trekt het 

team zelf conclusies. De conclusies leiden tot keuzes die vanaf vanmiddag (pas) verder worden 

uitgewerkt. Erg ver uit de comfortzone, want in het traditionele proces begint men vaak pas met 

uitwerken indien de basiskeuzes zijn gemaakt.  

BIMmoverend.  
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Het afsprakenschema en het principe van openBIM wordt gedeeld. Het proces wordt uitgelegd hoe 

de hoeveelheden uit het model worden gehaald (bouwdelen eruit filteren), het nulpunt (blijft toch 

altijd een heikel punt, elke BIMCaseweek weer) wordt getest (gaat helemaal goed!) en de kadastrale 

gegevens inzake kabels en leidingen wordt toegevoegd aan het model. Clashcontroles worden 

uitgevoerd en weer integraal ingezet. Er worden testen uitgevoerd om informatie te delen van het 

ene pakket naar het andere pakket. De eisen van de opdrachtgever, visualisatie van architectuur en 

constructie  worden aan het model gekoppeld. Ten slotte tonen ze een reality app waarmee een 

model live wordt gestreamd. 

 

 

Dag 4: vrijdag 15 Maart 

 

Vrijdag, de laatste dag van deze BIM-marathon. Wat een aanslag op het uithoudingsvermogen. Om 

kwart over zeven zei de receptionist van het hotel: "Prettig weekend". Huh, weekend, dat is nog lang 

niet. En toch is het vrijdag. 

 

De dag verloopt als gepland, de laatste successen worden behaald. Nog een aantal keren wordt er 

geklapt voor bereikte successen. Het Panel reageert direct om de successen op te tekenen. Mooi om 

te zien dat deze spirit er in zit. 

 

Wat precies de successen zijn, wordt uitgebreid in de teams en tussen de teams gedeeld. Iedereen 

heeft het gevoel dat ontzettend veel wordt geleerd. De uitdaging wordt om dat om te zetten in 

werkzame dingen na deze uithoudingsproef, weer terug in de gewone realiteit van alledag. 
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De presentaties van de teams 's middags die aan een bijna volle zaal (250 mensen) worden 

gepresenteerd, zijn indrukwekkend. Men heeft zich goed voorbereid en is in staat om in korte tijd de 

essentie van de bereikte resultaten in de teams te tonen. Datamodellen, processchema's, 

uitwisselingsoverzichten, BIM-afspraken, alles komt in sneltreinvaart voorbij. Daarbij wordt handig 

gebruik gemaakt van de bouwopdracht van Saxion om voorbeelden te tonen. 

 

Uiteindelijk blijkt over de hele week gezien, het team dat zich BIMmoverend heeft genoemd, het 

beste resultaat geboekt. Het Panel heeft na de presentaties nog enkele minuten nodig om dit vast te 

stellen. Minister President Mark Rutte vult deze leemte behendig in met een korte toespraak op film. 

 

De prijsuitreiking verloopt gezellig chaotisch. Daarna is de druk er echt eindelijk af. In een 

gemoedelijke sfeer wordt in een bar van de Grolsch Veste nagepraat met de bezoekers. Eindelijk kan 

iedereen zonder de gejaagdheid van de BIMCaseweek stoom afblazen. Niks hoeft meer, geen 

tijdsdruk meer, alleen nog uitblazen en rustig naar huis. Alle indrukken verwerken. 

 

Het weekend is hard nodig om de accu weer enigszins op te laden en maandag aan alle collega's deze 

unieke ervaring over te brengen. 
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Behaalde resultaten 
 

Elke aflevering van de BIMCaseweek is het moeilijk om resultaten van de teams uit deze enerverende 

week op papier weer te geven. Het is gewoon onmogelijk om weer te geven wat allemaal geleerd is 

door de deelnemers. Zij zijn de enige die dat goed weten. Wat wij wel weten is dat deelname door 

alle deelnemers als zeer waardevol wordt ervaren. De belangrijkste leerervaringen zijn in het 

algemeen: ervaren wat echt samenwerken betekent, ervaren welke grote kansen er liggen met de 

huidige ICT middelen, inzicht in wat andere disciplines eigenlijk inhouden, waardering krijgen voor 

elkaars werkmethode, ontdekken dat werken met verschillende software in een project helemaal 

niet moeilijk is, open en communicatief samen naar oplossingen zoeken veel meer oplevert dan 

binnen je eigen bedrijf optimaliseren. 

 

Deze keer is gekozen om middels beelden (zonder toelichting) die de teams hebben gemaakt tijdens 

de Pioneering BIMCaseweek 2013 en die zij hebben getoond en toegelicht in de afsluitende 

presentatie een indruk te geven welke aspecten allemaal zijn behandeld. Mocht een beeld/plaatje 

aanleiding geven voor nadere vragen, toelichting of uitdagingen in uw eigen omgeving, schroom dan 

niet om contact op te nemen met deelnemers die in het team hebben gewerkt aan deze resultaten. 

Wij zijn er van overtuigd dat zij bereid zijn om uitgebreid toelichting te geven. 
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Team Epy2Ko 
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Team BIMmoverend 
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Reacties 
 

Pioneering: BIMCaseweek geeft vertrouwen in BIM 

 

“Zeer enerverend en mooi om te zien”, zegt Hans Wichers Schreur van Saxion Vastgoed over de 

Pioneering BIMCaseweek die in maart plaats vond. Maar ook panelleden en deelnemers waren 

enthousiast. “Heel leerzaam, erg leuk om te doen”, aldus William Vlug die namens Van Wijnen 

deelnam. Zijn groep won de Pioneering BIMCaseweek. 

 

Tijdens de Pioneering BIMCaseweek werkten 

60 professionals en studenten in drie groepen 

van bijna twintig deelnemers aan de Saxion 

case die Hans Wichers Schreur vanuit Saxion 

Vastgoed had aangedragen. 

 

Het ontwerp moest uit zes extra bouwlagen 

op het Epy-Drost-gebouw aan de Van 

Galenstraat bestaan. Daarnaast moest een 

ongelijke kruising op de Ruyterlaan gemaakt 

worden, zodat Saxionners gemakkelijk de 

verbinding kunnen maken tussen het station, Ko-Wieringa- en Epy-Drostgebouw. “Maar het ging niet 

om het voorwerp dat uit de klei zou komen, maar om de technieken en het proces daarachter”, 

benadrukt Wichers Schreur. “De opdracht was minder relevant, maar wel zo reëel mogelijk.” 

In de Pioneering BIMCaseweek is erg veel werk verzet door de deelnemers. “In vier dagen tijd zijn er 

drie manjaren tijd doorheen gestampt. Er zat één groep bij met wat ons betreft een ideaaltypische 

samenwerking onderling. Wij snappen wel dat de praktijk niet zo ideaal zal zijn als de testcase, maar 

hier kunnen we wel wat van leren. Stel dat je de fouten in de bouw met BIM kunt halveren. Nu is dat 

tien procent, dus 1 miljoen op 10 miljoen. Dan zou je 500.000 euro extra in het onderwijs kunnen 

stoppen…” 

 

Voorzitter van de werkplaats BIM en tevens panellid Wouter Zwerink vult hem aan: “Ik vind dat BIM 

gewoon de standaard moet zijn, want krijg je een hoogwaardiger product. De klant krijgt meer 

inzicht, je kunt sneller werken en het vervelende communiceren vervalt. Daarnaast zou het zo 

moeten zijn dat als we de faalkosten echt reduceren, de prijs ook nog omlaag gaat.” Volgens hem zit 

de succesfactor erin dat de teamleden van elkaar weten wat ze doen. “In die samenwerkcomponent 

zit de grootste winst, de softwaretools zijn er om dat nog sneller te laten lopen.” 

In het winnende team gingen ze hier slim mee om. “We lieten iedereen in zijn eigen software werken 

en probeerden een taal te vinden om die software met elkaar te laten praten. Omdat mensen zich 

toen niet een ander pakket eigen hoefden te maken konden we snel met resultaat komen”, vertelt 

William Vlug. “Dat komt overeen met de ultieme BIM-gedachte: in een uniforme taal informatie 
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delen en uitwisselen. Zonder veel sturing kwamen volslagen onbekenden met verrassende 

resultaten. Alles ging heel open en transparant. In zo’n simulatie is veel mogelijk gebleken. Door deze 

week heb ik enorm vertrouwen in BIM gekregen. Dit moeten we doen!” 

 

 

 
 

Retrospectief Pioneering BIMCaseweek 2013, ervaringen van een opdrachtgever. 

 

Tijdens de Pioneering BIMCaseweek heeft Saxion de opdracht verstrekt waarmee 60 Bimmers in 3 

groepen hebben gewerkt. De vraag was om bovenop het Epy-Drost gebouw aan de van Galenstraat 

nog eens 6 bouwlagen te ontwerpen. Daarnaast was de vraag om een ongelijke kruising te maken op 

de Ruyterlaan, zodat Saxionners eenvoudig de verbinding kunnen maken tussen station, Ko-Wieringa 

en Epy-Drost gebouw en nog een aansluiting tussen de Hermandad parkeergarage en de 

stadscampus. De opdracht was vooral bedoeld om het Bimmen verder te ontwikkelen. Saxion heeft 

graag als opdrachtgever opgetreden, omdat ze een bijdrage wil leveren aan de innovatie en de 

kennisontwikkeling op de verschillende vakgebieden en zo ook de actuele ontwikkelingen in de 

maatschappij de hogeschool in kan brengen. Voor mijzelf als opdrachtgever was ik nieuwsgierig naar 

de stand van BIM met als vragen: Op welk moment start je met Bimmen ? 
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In hoeverre kan BIM het besluitvormingsproces van de o.g. ondersteunen, zonder dat het meer/extra 

werk oplevert dat later opnieuw gedaan wordt ? Is het na de structuurfase, zoals nu de heersende 

opinie is of kan het eerder ? De BIMCaseweek is gebruikt om hier antwoord op te geven of 

knelpunten duidelijk te maken. De hoeveelheid werk die in een heel korte tijd is verzet, is 

verbluffend. De oplossingen zijn prachtig, maar meer dan de oplossingen is de vernieuwing 

overweldigend. Opvallend waren de verschillen in aanpak. Waar de ene groep probeerde de 

mogelijkheden van BIM in te zetten om voorin het proces besluitvorming te ondersteunen, was een 

andere groep druk om veel softwarepakketten aan elkaar te verbinden en weer een andere groep 

doende om veel technische problemen op te lossen. Door de presentaties aan elkaar werden de 

verworvenheden met elkaar gedeeld. 

 

Wat opviel zijn de verschillende aspecten waar 

je in BIM-processen rekening mee moet 

houden en dat alle aspecten goed op orde 

moeten zijn om verder te komen. De structuur 

tussen alle softwarepakketten is vooraf goed 

inzichtelijk te maken om het overzicht in 

gegevensstromen te krijgen en te houden in 

het proces. Er was een groep die in de 

BIMCaseweek meer dan 14 pakketten aan 

elkaar heeft geknoopt. Daarmee 

samenhangende is het van belang om de 

informatie- en gegevensstromen goed op orde 

te hebben. Het belang van bronbestanden zonder dubbellingen en daarbij is het een zorg om de 

overdracht van gegevens tussen verschillende pakketten zonder verlies van informatie te laten 

verlopen. 

 

De organisatie van het proces moet goed zijn en de onderlinge samenwerking en communicatie is 

niet vanzelfsprekend gelijk aan de bestaande werkmethodes. In een moment van reflectie bedacht ik 

me dat binnen de bedrijven en de hele bedrijfstak op dit moment de BIM-modelleurs een aparte laag 

aan het vormen zijn met heel veel kennis en als kennis macht is, dan hebben we met z'n allen de 

verantwoordelijk om de kennis te delen. Het belang van open communiceren is daarmee de 

verantwoordelijkheid van ieder individu. Daarmee komt de hele sector een heel stuk verder. Met 

BIM wordt een grote verandering doorgevoerd. Mijn conclusie na deze week is dat het nog steeds 

gereedschap is, dat het nog steeds kan worden verbeterd, maar dat het een powertool is om het 

proces te verbeteren. 

 

Hans Wichers Schreur, 19 maart 2013 
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Deelnemers en teamindeling 
 

Naam Bedrijf Team 

Guus Blom Hogeschool Windesheim BIMmoverend 

Dick Boeve 
Van Middendorp bouwkundig teken- en 

adviesbureau 
BIMmoverend 

Daan Brunink Saxion BIMmoverend 

Richard Geerdink Twentse Weg- en Waterbouw B.V. BIMmoverend 

Steef Heijnen Saxion BIMmoverend 

Edger van Herwijnen Grontmij Nederland B.V. BIMmoverend 

Wijnand Hoogerbeets Saxion BIMmoverend 

Peter Kuiphuis Plegt-Vos Oost B.V. BIMmoverend 

Emiel Peltenburg  RFEM BIMmoverend 

Robin Potkamp VIBES BIMmoverend 

Carlos Silvados Santos Syntens BIMmoverend 

Ron Stoffels HVL BV BIMmoverend 

William Vlug Van Wijnen Deventer B.V. BIMmoverend 

Tim Wijnholts Construsoft BV BIMmoverend 

Markwin De Zee Kwin Bouwmanagement & Ontwikkeling BIMmoverend 

Jan Willem Zeevalkink WAM&VanDuren BIMmoverend 

Jan Jaap Zijl Erasmus MC BIMmoverend 

Henrie Zondag Stadgenoot BIMmoverend 

Said Akdim Syntens D2M 

Hugo Beelen Van Meijel Automatisering bv D2M 

Fon Bongaerts ROC van Twente D2M 

Erik van Buuren EDION Bouw en management D2M 

Amir Emanuel Saxion D2M 

René Homan Plegt-Vos Wonen D2M 

Danny Joseph Itannex D2M 
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Maarten Kamp Van Wijnen Eibergen B.V. D2M 

Ruud Kotylak HVL TBO Techniek D2M 

Patricia van Leeuwen Unica D2M 

Hans ter Maat  SW Wolda D2M 

Marco Overwijk Hogeschool Windesheim D2M 

Chris van der Ploeg  student TU Delft D2M 

Jan Harry Rus Grontmij Nederland B.V. D2M 

Gerard Schouten Grontmij Nederland B.V. D2M 

Maurice ter Stal VIBES D2M 

Joop van den Tillaart  Wagemaker D2M 

Nander Voorman Matrix Software D2M 

Michel deVries VDNDP D2M 

Robert Witmond Syntens D2M 

Pieter van Aken  Breman Zwolle EPY2KO 

Mark Ammerlaan Grontmij Nederland B.V. EPY2KO 

Eddie Assinck IAA-Architecten EPY2KO 

JordiBergboer Bartels Ingenieursbureau EPY2KO 

Koen Elzinga Saxion EPY2KO 

Hermie Heijnen Syntens EPY2KO 

Clemens Heuker of Hoek ROC van Twente EPY2KO 

Ronald Huizinga Van Meijel Automatisering bv EPY2KO 

Ton Jagers Deerns Nederland B.V. EPY2KO 

Yorick Laarhoven Royal Haskoning DHV EPY2KO 

Peter Linker VIBES EPY2KO 

Pascal van der Moolen Schutte bouw & ontwikkeling EPY2KO 

Ronald Oldenhuis Aannemersbedrijf Bramer BV EPY2KO 

Maikel Schotman Breman Kloekke Elektrotechniek B.V.  EPY2KO 

Gaby Stokkers Bouwbedrijf Stokkers B.V. EPY2KO 
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Niels van de Stolpe Erasmus MC EPY2KO 

Arie Trouwborst PeoplePower BV EPY2KO 

Herwin Voortman BIM4All EPY2KO 

Frank Wolbertus HVL TBO Techniek EPY2KO 

Nick Bloeme Saxion Panel 

Ruud Bos Saxion Panel 

Edwin De Graaf Trebbe West Panel 

Johan deGroot Wagemaker Panel 

Timo Hartmann UT Panel 

Jaap Kolk Syntens Panel 

Ruud van der Meer Ballast Nedam Engineering  Panel 

Hans Wichers Schreur Saxion vastgoed Panel 

WouterZwerink VDNDP Panel 

Christian Dalhuizen KUBUS 
 

Thijs Hajee VIBES 
 

Evelien Klasens Pioneering 
 

Roy Krabbenborg RK-Support 
 

Carmen Oude Wesselink Pioneering 
 

Jan Kees Pikkaart BouwnD / VIBES 
 

Kaja Pohlmann Kater Produkties 
 

Susan Stokkink SIM 
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