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

info@bimcaseweek.nl

Afbeeldingen en plaatjes in dit document zijn gemaakt door de deelnemers
voor de eindpresentatie van de BIMCaseweek 2007 op 23 november 2007.
De foto’s in dit document zijn tijdens de BIMCaseweek 2007 gemaakt door
Menno de Jonge en Jan Kees Pikkaart.

Januari 2008,
BIMCaseweek Organisatie
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VOORWOORD

BIMCaseweek 2007
Op weg naar een zelfscheppende industrie
In november 2007 heeft de BIMCaseweek plaatsgevonden. Een evenement,
dat zijn weerga in de Nederlandse Bouwhistorie niet kent.
Een week, georganiseerd door het Platform Virtueel Bouwen van Bouwend
Nederland, waarin meer dan 90 mensen uit de gehele bouwsector hebben
laten zien wat de actuele status is van het virtuele bouwen. De week werd
gehouden in het Bouwhuis te Zoetermeer en werd geopend door voorzitter
van Bouwend Nederland Elco Brinkman.
Waar voorheen de bouw uitsluitend op basis van bestek een uitvoerende rol
had, wordt nu verwacht dat er veel meer toegevoegde waarde wordt
geleverd op basis van nieuwe contractvormen als design en construct.
Steeds meer projecten worden op de markt gebracht op basis van
functionele specificaties, die op een abstract niveau zijn geformuleerd. Het
is aan de markt om hierop op professionele wijze in te schrijven. Meestal is
hiervoor niet veel tijd beschikbaar. Algemeen wordt onderkend dat
toepassing van moderne technologie juist nu onontbeerlijk is. De praktijk is
vanzelfsprekend weerbarstiger dan de wens van velen. Het is niet een
kwestie van even een softwarepakket aanschaffen, maar veel meer een
ontwikkelingstraject voor zowel de hulpmiddelen, de methoden, als het tot
stand brengen van een volledige cultuuromslag in de sector. Met name het
laatste was ook reden voor PSIBouw om het evenement te sponsoren.
BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model. Eenvoudig gezegd een grote
database waarin alle gegevens van een project zijn samengevat. Iedere
speler binnen het project kan de voor zijn activiteit noodzakelijke gegevens
uit het bestand trekken, bewerken en weer terugzetten, zodat de data
binnen het model bij voortduring actueel is. Dit klinkt heel mooi, maar er
zijn nog wel wat hobbels op de weg. Veel software is aanwezig, maar de
vraag is hoe deze op andere systemen aansluit, welke afspraken moeten er
worden gemaakt om met elkaar te kunnen communiceren, wat vergt dit van
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de spelers binnen het project? Allemaal vragen die uitdrukkelijk aan de orde
moesten en zijn gekomen in de BIMCaseweek.
De week was zo opgezet, dat iedere deelnemer zijn eigen PC en software
meenam. Dus geen voorgeprogrammeerd systeem. Ook kenden de
deelnemers elkaar niet voorafgaand aan de week. Het was echt de
bedoeling om de huidige mogelijkheden te onderzoeken en niet een (te)
mooi plaatje voor te schotelen. De week moest een ontwerp opleveren voor
een bewoonbare brug over de Maas in Rotterdam (de zogenaamde derde
stadsbrug). Een futuristisch plan, gebaseerd op een idee van Rudolf Das,
die ook bij de week aanwezig was.
De week mag een groot succes worden genoemd. De vooraf ingeschatte
problemen zijn in hun volle omvang naar voren gekomen. Op inspirerende
wijze hebben alle deelnemers hun rol gespeeld en hebben vele bezoekers
kunnen meemaken hoe in de nabije toekomst bouwprojecten uit de klei
worden getrokken.
De (fictieve) opdrachtgever Gemeente Rotterdam was zeer onder de indruk
van het resultaat aan het einde van de week. Niet alleen zijn duidelijke
ontwikkelpunten naar voren gekomen, waar de komende tijd aan kan
worden gewerkt. Ook is er duidelijk meer draagvlak gecreëerd voor virtueel
bouwen. Enkele belangrijke opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en
Rijksgebouwendienst hebben aangegeven volgend jaar een actieve rol te
willen spelen in het vervolg op de week.
Harry van Splunder, T&E Consult, januari 2008
Voorzitter Platform Virtueel Bouwen van Bouwend Nederland
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INLEIDING
Wat als een aardig idee begon in 2006, is in november 2007 tot een climax
gekomen in een intensieve ervaring rond samenwerken en BIM gebruik. Dat
is de korte samenvatting van mijn ervaringen met het organiseren van de
eerste Nederlandse BIMCaseweek 2007.
Het idee ontstond in 2006 bij Wilfred van Woudenberg (BAM Utiliteitsbouw)
en mijzelf om een Caseweek te organiseren onder de vlag van het Platform
Virtueel Bouwen. Dit platform heeft als één van haar doelstellingen ten
slotte, het meer praktisch benaderen van het gebruik van moderne ICT
middelen zoals 3D-modelleren. Een Caseweek werd door ons gezien als de
methode om eens flink aandacht te vragen voor het onderwerp bij de
partijen uit de sector. Maar zeker ook met het doel de onvolkomenheden
nou eens in de praktijk tot uiting te laten komen voor het oog van de
toeleverende software-industrie. Want veel is al wel mogelijk, maar als je
verder komt op het pad op weg naar BIM, ontdek je ook al heel gauw
allerlei wensen die nog verwezenlijkt zouden kunnen en moeten worden.
Het Platform Virtueel Bouwen zette zich achter de ideeën, en na een
geduchte voorbereiding neergelegd in een Projectplan over wat we nu
precies bedoelden, begon ik met de organisatie.
Iedereen die ik sprak in de vroege voorbereiding was erg enthousiast,
hoewel ook nog veel onduidelijk was. Het moeilijkste was in eerste instantie
om zonder duidelijke Case (een bouwproject), betrokkenen vast te leggen
om van 19 tot 23 november daadwerkelijk mensen aan de Case te laten
werken. Maar zodra we Gemeentewerken Rotterdam als opdrachtgever
hadden gekozen raakte alles in een stroomversnelling.
Ook de financiering was tot het laatst spannend, maar dat is ook nog
allemaal goed gekomen. De kosten werden netjes precies afgedekt door de
inkomsten.
En toen begon het spektakel. Voor iedereen, inclusief de organisatie, een
zoektocht naar wat mogelijk zou zijn binnen een week met zoveel mensen.
Hoe kun je 90 mensen vanaf het eerste uur zinvol laten werken aan een
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Bouwopdracht. Het bleek allemaal “vanzelf” te gaan. De opdracht en de
opdrachtgever waren het grote bindmiddel om iedereen “zijn ding te laten
doen”. Inderdaad “zijn ding”: helaas waren geen vrouwen afgevaardigd
onder de deelnemers aan de Case.
Vrijdagavond 23 november waren we met de mensen van de organisatie als
laatste nog in het Bouwhuis. Een leeg gevoel stak de kop op. Wat een
dynamiek en energie hadden we de afgelopen week gezien. Voor ons gevoel
stond het Bouwhuis te trillen.
Pas geleden was ik nog terug op de bovenste verdiepingen van het
Bouwhuis. Op elke plek waar ik naar keek zag ik in mijn hoofd de hectiek en
drukte weer terug. Het was nu ijzig stil en leeg……

Jan Kees Pikkaart, BouwnD, januari 2008
Projectleider Organisatie BIMCaseweek 2007
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RAPPORT
Hierna volgt in zeven hoofdstukken het evaluatierapport van de
BIMCaseweek 2007.
Tijdens de BIMCaseweek 2007 is voortdurend gekeken naar hoe het proces
en het bouwproject verliep. Op basis van dit monitoren is dit rapport
achteraf geschreven.
De onderzoeksgroep heeft het rapport zelf opgesteld. De organisatie van de
BIMCaseweek onderschrijft de conclusies, maar heeft geen invloed gehad
op de inhoud.
De onderzoeksgroep die dit rapport heeft samengesteld, bestond uit:
Naam
Dr.ir. Arjen Adriaanse (coördinator
onderzoek en evaluatie)
Ir. Henk Schaap
Ing. Jan Bouwman
Ir. Radboud Baayen
Joost Kampstra
Marah Kamerling
Paul Gerts
Henk Robbemondt

Organisatie
Ballast Nedam/ Infra Consult +
Engineering
Gobar Adviseurs
Volker Wessels
Stichting STABU
Student Universiteit Twente/ Infra
Consult + Engineering
Student Hogeschool Utrecht/ Ballast
Nedam Infra
Student Universiteit Utrecht/ Ballast
Nedam Infra
Student Technische Universiteit
Eindhoven/ CADVisual
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van toepassing is op deze BIMCaseweek.
In een eventuele volgende BIMCaseweek
zou ervoor gekozen kunnen worden om de
definitie, en daarmee ook de werkwijzen
en opzet van de week, te wijzigen.

1. BIM en doelstellingen
BIMCaseweek 2007
Een evaluatierapport over de
BIMCaseweek 2007 start vanzelfsprekend
met een definitie van het centrale begrip
van de week: een BIM. Het definiëren van
dit begrip is lastig en een definitie blijkt
altijd weer controversieel. BIM staat in
ieder geval voor een Bouwwerk Informatie
Model. Maar gaat het bij een BIM om een
centraal model waar alle betrokkenen in
samenwerken, of wordt er gebruik
gemaakt van verschillende modellen die
worden samengevoegd? Gaat het bij het
BIM concept puur om de techniek of ook
om een hele nieuwe manier van
samenwerking? En beslaat een BIM het
volledige bouwproces van initiatief tot
realisatie, beheer en sloop? Niet alleen
tijdens de BIMCaseweek 2007, maar ook
in de dagelijkse praktijk zijn dergelijke
vragen onderwerp van vele discussies.
Vooraf aan de BIMCaseweek is er door de
organisatie voor gekozen om de volgende
definitie te formuleren:

Wat was de bedoeling? In de vooraf
verspreide documentatie staat dit als volgt
omschreven.
Vijf dagen lang heb ik deel
uitgemaakt van een tijdelijke
gemeenschap waar ik gaandeweg
steeds meer gesteld op begon te
raken. Die gemeenschap ontstond op
maandagochtend om 8 uur en hief
zichzelf vrijdagmiddag om 17 uur
weer op.
Alsof het de normaalste zaak van de
wereld was.
Toen ik vrijdagavond in de
parkeergarage van het Bouwhuis
stond, was het alleen de zekere
wetenschap dat ook alle anderen naar
huis zouden gaan die maakte dat ik
niet door een acuut gevoel van
verlatenheid en heimwee overspoeld
zou worden.
Ha.
Wat een week.

Een BIM is het ultieme samenstel van alle
initiatief-, ontwerp-, bouw- en
beheerinformatie van een bouwwerk,
eenduidig opgeslagen in een database (of
in meerdere databases). Deze informatie
wordt op velerlei wijzen (waaronder
grafisch) gerepresenteerd en bewerkt.
(Jan Kees Pikkaart, BouwnD)

P. Vroom, QM
Procesmanager BIMCaseweek

“Tijdens de BIMCaseweek wordt een
bouwproject van een echte opdrachtgever
volledig voorbereid. Het startpunt is op
maandagmorgen om 8.00 uur. De
opdrachtgever maakt zijn wensen
kenbaar. Dit zal gebeuren middels met
name functionele specificaties van een
nieuw bouwwerk en de bijbehorende
omgeving en de van toepassing zijnde
randvoorwaarden zoals locatie en budget.

Belangrijk binnen deze definitie is dat
informatie in een of meerdere – op elkaar
afgestemde – databases kan worden
opgeslagen. Ook gaat deze definitie uit
van informatie die het hele bouwproces
beslaat. In het vervolg van dit rapport zal
duidelijk worden waarom de hierboven
genoemde definitie deels wel en deels niet
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worden gehanteerd. Elke deelnemer staat
het vrij om de middelen en technieken toe
te passen die het beste lijken of die hij
normaal gewend is te gebruiken.
Integratie en data-uitwisseling zal ten
zeerste worden gestimuleerd.”

Via een strak geregisseerde week met op
gezette tijden oplever- en
beslismomenten, is het project aan het
eind van de week, op vrijdag om 16.00
uur, zodanig uitgewerkt en voorbereid, dat
het “met één druk op de knop” kan
worden gerealiseerd.

Tijdens de BIMCaseweek 2007 hebben
allerlei partijen en disciplines uit de
bouwkolom (zoals ontwikkelaars,
modelleurs, constructeurs en
kostendeskundigen) samengewerkt om
aan te tonen wat er op het
moment mogelijk is met een BIM.
Deelnemers kregen de opdracht een
Programma van Eisen (PvE) van
Gemeentewerken Rotterdam uit te werken
tot een rendabele multifunctionele
oeververbinding over de Maas, waarop
ook gewoond, gewerkt, gewinkeld en
gerecreëerd moest kunnen worden.
Tijdens de week bleek dat vanwege de
tijdsdruk, volledig uitwerken te hoog
gegrepen was. De keuze om te starten bij
een Programma van Eisen is op zich
logisch, maar hierdoor is het niet mogelijk
gebleken om het gebruik en de voordelen
van een BIM over het hele bouwproces te
beoordelen.

De werkzaamheden van de deelnemers
gebeuren in de openbaarheid en kunnen
door belangstellenden worden
gadegeslagen. Vragen stellen en
toelichting geven zijn, gezien de
doelstellingen van de BIMCaseweek,
gewenst.
Regelmatig zullen door de deelnemers
presentaties voor alle betrokkenen en
belangstellenden worden gegeven. Dit
geldt zeker voor van tevoren vastgestelde
beslismomenten.

In zijn algemeenheid had de BIMCaseweek
het doel aan te tonen wat nu al mogelijk is
cq. nog nodig is om, gebruik makend van
een BIM, een Programma van Eisen uit te
werken tot een ontwerp. Hiermee werd
het volgende nagestreefd:
•

Uitgangspunt is dat gewerkt wordt op
basis van een BIM (Bouwwerk Informatie
Model) en dat de week in het teken staat
van een gezamenlijke prestatie, waarbij
samenwerking moet leiden tot het meest
optimale resultaat voor de opdrachtgever.
Alle deelnemers werken samen. Er zal
geen concurrentie of wedstrijdelement

•
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Het bijdragen aan een omslag: de
koplopers moeten worden gevolgd
door de grote massa betreffende
het gebruik van BIM aspecten in
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•

een directe bijdrage levert aan
verbeteringen in ontwerp,
realisatie en beheer van
bouwwerken.
Het verspreiden van kennis en
ervaring over (a) applicaties,
protocollen en standaarden, (b) de
effectiviteit van verschillende
middelen bij samenwerking in een
bouwproject en (c) het
intensiveren van het
ontwerpproces.

Om (a) een beeld te kunnen geven van de
BIMCaseweek 2007, (b) om te kunnen
beoordelen of aan genoemde
doelstellingen is voldaan en (c) om
aanbevelingen te kunnen formuleren voor
de toekomst wordt in het vervolg van dit
document eerst een beschrijving gegeven
van de gebeurtenissen per dag.
Vervolgens wordt een analyse gemaakt
van een aantal belangrijke aspecten bij de
toepassing van een BIM: (1) de gebruikte
techniek, (2) de gebruikte systematieken
en werkwijzen, (3) het gebruik van BIMtechnologie en (4) de potentiële en
behaalde voordelen. Dit rapport wordt
afgesloten met conclusies, aanbevelingen
en toekomstverwachtingen ten aanzien
van BIM.

10/48

19 t/m 23 november 2007
Eindrapport

uitgevoerd. Zo is er een proceskaart
ontwikkeld waarop per dag en per
discipline is aangegeven welk resultaat
wordt verwacht en wat de onderlinge
samenhang is tussen disciplines. Tevens
zijn twee projectdocumentmanagement
systemen beschikbaar gesteld: IBIS
4Projects en Bouwlogics. IBIS 4Projects
van de Brink Groep zal worden gebruikt
om documenten mee uit te wisselen.
Indien een document definitief is en/of
benodigd is voor een presentatie wordt
het bestand overgeheveld naar Bouwlogics
van Portiva. Tot slot heeft de
opdrachtgever de omgeving van de locatie
van de brug 3D gemodelleerd in AutoCad
Architecture.

2. Beschrijving van dag tot dag
Dag 1
Het startsein voor de BIMCaseweek 2007
wordt gegeven door Elco Brinkman,
voorzitter van Bouwend Nederland en
ontwerper-futuroloog Rudolf Das. Elco
Brinkman spreekt de hoop uit dat dit
initiatief ertoe zal leiden dat bouwpartners
en opdrachtgevers gestimuleerd worden
om nieuwe ICT-toepassingen zoals BIM in
te zetten en daarmee op een meer
integrale manier gaan werken. Vervolgens
wordt door de organisatie en de
opdrachtgever een toelichting gegeven op
de BIMCaseweek en op de opdracht.

Na de opening wordt de groep in tweeën
gedeeld: architecten en ontwerpers
enerzijds en modelleurs en constructeurs
anderzijds. De architecten en de
ontwerpers trekken zich terug om een
aantal ontwerpschetsen te maken. Dit
resulteert in drie alternatieven: "De stad",
"De heuvels" en "Het icoon". De
modelleurs en constructeurs verzamelen
zich in de grote zaal om de computers aan
te sluiten, waarna gewacht wordt op de
architecten en ontwerpers om aan de slag
te gaan met het ontwerp. Er wordt
geconstateerd dat het beschikbare
netwerk nog niet goed functioneert.

Positief verbaasd was ik over het
grote aantal deelnemers en
specialisten. Hoewel ik ook de indruk
heb dat er van bepaalde rollen
(modelleurs) meer
vertegenwoordigers hadden kunnen
zijn, dus dat de verdeling beter had
gekund, heeft het openstellen van de
week voor alle geïnteresseerden een
heel goed resultaat opgeleverd. Niet
alleen was iedereen welkom die wilde
deelnemen, de week werd ook
opengesteld voor bezoekers en dat
leverde hele spontane en open
bezoeken op, wat bijdroeg aan een
positief beeld over dit initiatief.

Vanaf 12.00 uur zullen alledrie de
architecten hun alternatieven presenteren.
De deelnemers worden vervolgens
verdeeld over de alternatieven. Elke
groep telt ongeveer 10 personen. De
verdeling vindt niet plaats op basis van
persoonlijke capaciteiten, maar door
persoonlijke voorkeuren van deelnemers
voor een specifiek alternatief. Per
alternatief worden handen opgestoken.

En ook zeker heel inspirerend en goed
voor de uitstraling was het bezoek
van Rudolf Das, erg bijzonder!
Kaja Pohlmann, Kater Produkties
Organisatie BIMCaseweek
Vooraf aan de BIMCaseweek hebben de
opdrachtgever en organisatie een aantal
voorbereidende werkzaamheden
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De groepen gaan na de lunch aan de slag.
In groep 1 ("De stad") nemen alle
deelnemers zitting in één ruimte om op
schetspapier het ontwerp verder uit te
detailleren. Tevens wordt het smartboard
gebruikt voor het maken van schetsen.
Alle disciplines kunnen input geven in het
ontwerp.
Schets De heuvels

In groep 3 ("Het icoon") wordt de
scheiding ontwerp en
modelleurs/constructeurs in stand
gehouden. Er is overleg, maar het
ontwerp wordt in verschillende
deelgroepjes uitgewerkt. De architect van
deze groep had vooraf aan de
BIMCaseweek al zaken uitgewerkt,
waardoor minder ruimte was voor
discussie over het ontwerp.

Schets De stad

In groep 2 ("De heuvels") wordt eveneens
gestart in één ruimte, maar doordat de
computers in de grote zaal staan valt de
groep al snel uiteen. Er wordt door deze
groep expliciet voor gekozen om bij
modelleringactiviteiten verschillende
applicaties te gebruiken om zo
uitwisselingsproblemen in kaart te kunnen
brengen en om optimaal te leren van de
week. Er is nog veel onduidelijkheid over
het uiteindelijke ontwerp en het ontwerp
wordt dan ook vaak aangepast. Tijdens de
discussies kan iedereen op- en
aanmerkingen maken ten aanzien van het
ontwerp.

Schets Het icoon

Om 16.30 presenteren de architecten de
resultaten van de dag.
• Groep 1 (“De stad”) presenteert
aan de hand van een 3D model
het ontwerp en heeft het ontwerp
aangekleed met visualisaties.
Binnen dit alternatief wordt de
brug gecombineerd met een
12/48
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•

•

aantal eilanden waar de
bebouwing op wordt gerealiseerd.
De stad moet in het teken staan
van avontuur en afwisseling. Zo
biedt één eiland plaats aan een
commercieel centrum, is er één
eiland met hoofdzakelijk woningen
en is er een eiland ingepland voor
een groot hotel.
Groep 2 (“De heuvels”)
presenteert voornamelijk
handgetekende schetsen. Volgens
de teamleider kwamen gedurende
de dag steeds weer nieuwe ideeën
uit de groepsleden naar boven die
aanpassing van het ontwerp nodig
maakten. Dit illustreert duidelijk
hoe de samenwerking binnen het
team is verlopen en hoe de leden
elkaar steeds inspireerden,
waardoor men tot nieuwe en
verdergaande inzichten kwam.
Gevolg was echter ook dat de
presentatie vooral bestond uit
schetsen. Dit alternatief bestaat
uiteindelijk uit getrapte bouwlagen
op een brug en heeft veel
overeenkomsten met de ideeën
van Rudolf Das.
Groep 3 (“Het icoon”) presenteert
aan de hand van een eenvoudig
3D model zonder veel opsmuk. In
dit alternatief is duidelijk een
scheiding aangebracht tussen de
stedelijke kant en de meer
landschappelijke kant van de
oeververbinding. Het is een
constructie met opvallende
uitkragende delen en doet
enigszins denken aan de
opvallende geluidsmuur langs de
A2 bij Utrecht.

documentmanagement applicaties die
gedurende de week ter beschikking
worden gesteld. De web-based systemen
kunnen gebruikt worden om documenten
uit te wisselen en om de status van
documenten bij te houden. Deze systemen
zijn tot dusverre niet gebruikt door de
deelnemers. Dit hangt samen met het
netwerk dat onvoldoende functioneert. De
volgende dag zullen deze problemen
opgelost zijn.

De eerste dag heeft voornamelijk in het
teken gestaan van het creatieve proces. Er
zijn drie alternatieven ontwikkeld waarbij
het ontwerp is geschetst en waarna een
eerste uitwerking heeft plaatsgevonden.
Na afloop van de presentaties wordt door
de architecten voorgesteld om de rest van
de week de drie alternatieven verder uit te
gaan werken in plaats van te kiezen voor
slechts één alternatief zoals de organisatie
in gedachte had. Zo kan het creatieve
proces optimaal worden voortgezet. De
opdrachtgever en de organisatie zeggen
toe dit in overweging te nemen. Een
belangrijke afweging voor de organisatie
is hoe het beste aan de doelstelling van de
week voldaan kan worden. Wordt er
gekozen voor een optimaal creatief proces
of voor een zo optimaal mogelijk BIM
proces en product? Uiteindelijk kiest de

Na afloop van de presentaties wordt
aandacht gevraagd voor de
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organisatie samen met de opdrachtgever
tijdens een interne evaluatiebespreking
voor het uitwerken van één alternatief,
zodat met BIM-technologie meer de
‘diepte’ ingegaan kan worden bij de
uitwerking van dit alternatief.

personen per deelgroep grof afgestemd op
de hoeveelheid werk. Het integratieteam
is belast met het samenvoegen van de
documenten van de verschillende
deelgroepen tot één ontwerp. Er worden
onderling geen afspraken gemaakt over
specifieke werkwijzen ten aanzien van
modelleringactiviteiten.

Dag 2
Deze dag start met een plenaire sessie
waarin de keuze voor één alternatief in
plaats van drie alternatieven kenbaar
wordt gemaakt. Er is gekozen voor het
alternatief “De stad”, waarbij elementen
worden toegevoegd van “Het icoon”.
Tevens wordt het concept van “De
heuvels” toegepast in de landhoofden. Het
alternatief bestaat uit een zogeheten
bascule brug waar grote schepen
onderdoor kunnen varen en een eiland
waarop bebouwing wordt gerealiseerd.
Verder springen de landhoofden in het
oog, met aansluiting van tram en
wegverkeer op de bestaande
infrastructuur. Spectaculair zijn de tuien
van de brug die worden bevestigd aan de
woontorens op het eiland. Vervolgens
wordt de groep ingedeeld in de volgende
deelgroepen:
•
•
•
•
•

Betrokkenen gaan snel van start, want om
12.00 uur moeten de volgende resultaten
gepresenteerd worden. Doordat het
netwerk nog steeds niet goed functioneert
wordt er druk heen en weer gelopen met
USB-sticks. Elke groep werkt in een eigen
ruimte.

Brugdek (en alles om het brugdek
op de juiste plaats te houden);
Eiland;
Oevers (gebouwen op
oeververbinding Noord en Zuid);
Integratie;
Programma/ kosten (wordt later
toegevoegd i.v.m. samenhang
tussen de verschillende
onderdelen).

Om 12.00 uur wordt er gepresenteerd.
Een deelgroep presenteert nog steeds
schetsen en 2D tekeningen. Dit is
onacceptabel voor de opdrachtgever.
“Vanaf nu wordt alles in 3D
gepresenteerd!” Ook zijn sommige
deelgroepen volgens de opdrachtgever
teveel in de details gedoken. De
opdrachtgever wil dat alles in 3D wordt
gezet en dat duidelijk aangegeven wordt
met kleuren wat nog uitgezocht moet
worden. Korte termijn doelstellingen
hebben de ochtend een sterke rol
gespeeld. De hele morgen heeft in het

De modelleurs/constructeurs zijn
willekeurig over de deelgroepen verdeeld.
Er is niet gekeken naar de kwaliteiten en
capaciteiten ten aanzien van specifieke
softwareapplicaties. Wel is het aantal
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verschillende ontwerpen verwacht met de
daarbij behorende hoeveelheden en
kosten. ’s Avonds kunnen alle deelgroepen
inderdaad visualisaties laten zien. Het
laten zien van hoeveelheden blijkt echter
lastiger. Niet elke deelgroep kan
hoeveelheden uit de applicaties
genereren. Daardoor is de verdeling van
oppervlakten (bijvoorbeeld m2 woningen,
kantoren etc.) voor de deelgroep
programma/ kosten ook nog niet bekend.
Tevens wordt duidelijk dat de modelleurs
niet helemaal optimaal verdeeld waren
over de verschillende deelgroepen. Bij de
deelgroep "De brug" was bijvoorbeeld
slechts één constructeur betrokken.

teken gestaan van de presentatie van
12.00 uur en niet van het opbouwen van
een BIM. Hierdoor wordt niet een model
opgesteld waar men later de visuele
beelden uit kan genereren, maar ligt de
nadruk op het maken van visuele plaatjes
zodat, de presentatie er goed uitziet.
Tijdens de presentaties komt tevens naar
voren dat de verdeling van de deelnemers
over de deelgroepen niet altijd gelukkig is
geweest. Zo moet een deelgroep het
alignement langs een dubbel gekromde as
tekenen. Dit lukt niet in de applicaties
waar de deelgroep mee kan werken. In
andere applicaties kan dit wel.
Er is nog geen plek waar gegevens
centraal worden opgeslagen. De deelgroep
die over het programma / de kosten ging
heeft hier veel last van ondervonden. De
kosten zijn bepaald met de informatie van
maandagavond en niet gebaseerd op het
ontwerp van dinsdagmorgen. De
deelgroep was zich hier wel van bewust en
heeft een wensenlijst gepresenteerd
waaraan de centrale gegevensopslag moet
voldoen wil men in staat zijn om de juiste
kostenberekening te kunnen maken.

Daardoor moesten modelleurs wachten
totdat hij duidelijkheid kon geven over
ontwerpuitgangspunten. Tevens blijken er
problemen op te treden bij de uitwisseling
van bestanden tussen applicaties. Zo blijkt
bij deelgroep "Het eiland" dat twee
programma’s niet voldoende konden
uitwisselen, waardoor een deel opnieuw
gemodelleerd moest worden. Als oplossing
wordt de IFC-uitwisselstandaard
aangedragen, een methode voor datauitwisseling die kan uitgroeien tot een
wereldwijde standaard. Wanneer men
kiest voor deze standaard voor
bestandsuitwisseling kan wel

’s Middags gaan de deelgroepen verder
met het ontwerp. Bij de presentatie in de
avond worden visualisaties van de
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gecommuniceerd worden tussen
applicaties.

Mijn analyse is dat door de gekozen,
vrij losse aanpak, het leereffect voor
de deelnemers zeer groot is geweest.
Deelnemers leunden veel op de voor
hen bekende traditionele procesgang
en aanpak, ook door de
opdrachtgever. Maar vanwege de
aanwezigheid van alle disciplines
vanaf dag één, ontstond ook de
gedachte dat het ook wel eens anders
zou kunnen. Men had al veel eerder
toegang tot mensen met kennis,
waartoe men traditioneel geen
onbelemmerde toegang heeft. En
deze mensen wilden ook graag hun
kennis inbrengen. Hierdoor ontstond
per dag een hechter geheel van
samenwerkende mensen met een
keur aan verschillende disciplines.
Het besef bij de groep deelnemers en
specialisten, dat door samenwerking
(rond een BIM) meer voortgang en
diepgang kan worden bereikt, is
duidelijk herkenbaar ontstaan.

Dag 3
De dag begint met een plenaire sessie
waarin de opdrachtgever het ontwerp kort
doorspreekt. Afgesproken wordt dat de
huidige uitgangspunten worden ‘bevroren’
en gelden voor de rest van de week. Na
afloop van deze sessie wordt opnieuw
bekeken hoe de deelnemers het beste
verdeeld kunnen worden over de
verschillende groepen. Hierbij wordt
aandacht besteed aan de aard van de
werkzaamheden die nog moeten worden
uitgevoerd. Tevens worden plenair
afspraken gemaakt over de uitwisseling
van bestanden.
De opdrachtgever heeft 's ochtends
overleg met de organisatie en de
architecten. Er wordt besloten om het
ambitieniveau iets terug te schroeven
gezien de haalbaarheid van de week. Niet
de hele brug zal in detail uitgewerkt
worden. Slechts een aantal onderdelen
zullen verder worden uitgewerkt.

J.K. Pikkaart, BouwnD
Projectleider Organisatie
BIMCaseweek
De beschikbaarheid van het netwerk blijkt
nog steeds een probleem te zijn. Om dit
probleem op te lossen wordt besloten een
netwerkschijf met kabels aan te sluiten op
pc’s, zodat iedereen de laatste
documenten op de netwerkschijf kan
zetten. Afgesproken wordt dat elke
deelgroep elk half uur de meest recente
documenten op de netwerkschijf zet. Het
integratieteam kan zo elk half uur een
totale update geven aan de
opdrachtgever. Hoewel na de lunch elke
groep is aangesloten op het netwerk,
komt deze werkwijze helaas niet van de
grond.
16/48

19 t/m 23 november 2007
Eindrapport

De presentatie 's middags wordt
geschrapt. Zo wordt het aantal effectieve
uren dat gewerkt kan worden aan het
ontwerp vergroot. Ook is er contact
gelegd met GSA, het equivalent van de
Rijksgebouwendienst in de Verenigde
Staten. GSA gebruikt een server om 3D
modellen (inclusief metadata) op Google
earth te plaatsen. De objecten zijn daar
ook te zien in 3D inclusief de metadata.
Afgelopen nacht is het ontwerp van
dinsdagmiddag op deze server geplaatst
en de resultaten worden live getoond
tijdens de ochtendbriefing.

beschouwd. Het fysieke model kan met
IFC wel worden uitgewisseld, maar de
intelligentie zoals de hoeveelheden
worden niet meegenomen.

Gedurende de dag wordt er goed en hard
samengewerkt in de groepen en is het
betrekkelijk rustig in de gangen van het
Bouwhuis. Om 17.30 wordt er
gepresenteerd door de verschillende
deelgroepen. Elke deelgroep heeft flinke
progressie geboekt en presenteert 3D
visualisaties, hoeveelheden en kosten.
Hoeveelheden worden uit
modelleringsoftware gegenereerd.
Vervolgens worden in Excel de kosten
bepaald aan de hand van deze
hoeveelheden en kengetallen. Het centrale
model is opgebouwd met informatie van
alle deelgroepen. Er wordt dus niet
gewerkt met één centraal model, maar
verschillende modellen worden
samengevoegd. Het samenvoegen van
modellen levert wel problemen op. Het
nulpunt van de gecombineerde modellen
blijkt niet overal gelijk te zijn. Het kost
veel moeite om de objecten op de juiste
plek te plaatsen ten opzichte van elkaar
en de achtergrond. Tevens zijn kritische
geluiden te horen ten aanzien van
uitwisseling middels IFC. Waar IFC
gisteren het toverwoord was op alle
problemen aangaande de software
uitwisseling, wordt het gebruik van IFC
vandaag als enigszins teleurstellend

Aan het eind van de dag wordt er een
presentatie gegeven door een architect
van de Rijksgebouwendienst. Er wordt een
masterplan voor het ontwerp
gepresenteerd. Tevens wordt aangegeven
dat de verschillende deelontwerpen niet
op elkaar aansluiten en dat de inpassing in
de omgeving minimaal is. Kortom, het
ontwerp zoals het er nu ligt voldoet niet
aan de wensen van de opdrachtgever en is
onverkoopbaar aan projectontwikkelaars.
Na drie lange dagen ontwerpen komt deze
boodschap hard aan bij de deelnemers.
Een deelnemer verzucht: “Het is net een
echt bouwproject”.
Het leukste dat ik mij herinner is het
enthousiasme van een ieder en
natuurlijk mijn eigen gemaakte
filmpje van de Maaswoning met het
nummer “the River” van Bruce
Springsteen.
Rutger van Beek, MTB Architecten
Deelnemer BIMCaseweek
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ontwerp enkel hier en daar verfijnd zal
worden.

Dag 4
Dag 4 begint met een centrale sessie voor
de modelleurs en constructeurs. Tijdens
deze sessie wordt benadrukt dat ook het
leerproces tijdens deze week erg
belangrijk is. Er worden wel vraagtekens
gezet bij de mate waarin ketenintegratie
wordt gerealiseerd tussen de deelgroepen.
Vandaag wordt communicatie als thema
gekozen! Alles draait om communicatie
tussen de verschillende disciplines en
subgroepen. Dit loopt tot dusverre nog
veel te ad hoc en er zijn geen afspraken
over hoe samengewerkt wordt. Binnen de
groep leeft er frustratie na de presentatie
van de Rijksgebouwendienst van gisteren.
Het lijkt ook dat de output van deze week
niet meer is dan een massastudie. Indien
op hoofdlijnen het ontwerp aangepast
dient te worden, betekent dit dat er op
detailniveau veel werk voor niets is
gedaan. Er is te snel op een gedetailleerd
niveau gewerkt. Daarom is sturing
onontbeerlijk. Ook is er behoefte aan
duidelijke beslismomenten, het vastleggen
van een toestand en autorisatie van een
volgende toestand. Besloten wordt om
bepaalde delen uit te werken op
detailniveau en de grotere delen alleen op
massaniveau uit te werken.

Het integratieteam benadrukt dat de
voorgestelde plannen niet gehaald kunnen
worden indien er niet volgens afspraak
gewerkt wordt. Het gaat om het definiëren
van nulpunten, bestandsbenamingen en
om het op tijd aanleveren van bestanden.
Werd dit gister ook al aangekaart,
vandaag wordt er echt met de vuist op
tafel geslagen! Er wordt gesproken over

de ‘datapolitie’ welke ervoor moet zorgen
dat deze afspraken worden nageleefd en
dat bestanden op de juiste manier worden
aangeleverd middels het
projectdocumentmanagement systeem.
Concrete afspraken worden echter niet
gemaakt.

Parallel aan de centrale sessie vindt een
bespreking plaats tussen de architecten,
de opdrachtgever en de
Rijksgebouwendienst om een plan van
aanpak op te stellen voor deze dag.
Tevens wordt bekeken in welke mate het
ontwerp wordt aangepast naar aanleiding
van het masterplan dat woensdagavond is
gepresenteerd. In deze bespreking wordt
besloten dat de ontwerpen (zoals deze er
nu liggen) vandaag op elkaar worden
afgestemd. Dit betekent dat er geen werk
weggegooid zal worden, maar dat het

De gehele dag is er hard gewerkt en bij de
presentaties 's avonds blijkt er veel werk
verzet te zijn. Er wordt opgemerkt: "Wat
we de afgelopen drie dagen gedaan
hebben, hebben we vandaag in één dag
gedaan, alleen dan beter!" In 3D kan door
onderdelen van het ontwerp ‘gelopen’
worden en de ontwerpen herbergen
hoeveelheden en mooie visualisaties. Ook
kunnen ramingen en energieberekeningen
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gemaakt worden op basis van uit de
modellen gegenereerde hoeveelheden. Als
gevolg van de presentatie van
woensdagavond heeft het team dat de
oevers ontwerpt de oeverhoofden beter
afgestemd op de omgeving. Volumes zijn
gewijzigd om met de opbrengsten van de
bebouwing de kosten van de brug terug te
verdienen. De bebouwing is deels op
detailniveau uitgewerkt, waarbij de
indeling van de gebouwen zijn te zien en
zelfs een deel van de installaties. Het
Eiland is helemaal opnieuw ontworpen

we vandaag gezien!”
Gemeentewerken verdient een
buitengewoon groot compliment voor
inzet en betrokkenheid. Wie ooit nog
durft te roepen dat ambtelijke molens
traag malen krijgt met mij te doen,
wat een drive! Het gaf in de
voorbereiding het gevoel dat er niet
zoveel inhoudelijk mis kon lopen deze opdrachtgever zou daar beslist
voor zorgen. De RGD schakelde
soepel mee. Ook een pluim.
Peter Vroom, QM
Procesmanager BIMCaseweek
Dag 5
Deze dag is geheel gewijd aan het maken
van de eindpresentaties en de juiste
visualisaties. De eindpresentaties dienen
flitsend te zijn. Er worden meer dan 200
mensen verwacht! De laatste details
worden uitgezocht en de plaatjes worden
gemaakt. De ontwerpen worden op
hoofdlijnen niet meer aangepast. Hierdoor
is de druk van de ketel en heerst er een
ontspannen sfeer. De hevige dynamiek
van de afgelopen dagen is verdwenen.
Men is “moe maar voldaan”. Iedereen
maakt zich op voor het moment suprême.
Veel betrokkenen zijn vooral tevreden
over de sfeer en de samenwerking tussen
de deelnemers en ervaren de week als
leerzaam.

waarbij het eiland omgetoverd is in een
rubberboot en onder het eiland een strand
is aangelegd (het zogenaamde ‘all seasons
beach’ waar ook bij slecht weer
gerecreëerd kan worden). Het team dat de
brug ontwerpt heeft naar aanleiding van
de nieuwe wensen van de opdrachtgever
vandaag nog een variantenstudie
uitgevoerd, waardoor het ontwerp is
veranderd. Twee varianten (inclusief
kosten) zijn voorgelegd aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever heeft
zijn voorkeur uitgesproken voor de
duurdere variant (+ 50 miljoen). De
gekozen variant omvat een fietscocon,
een transportband voor voetgangers en de
tramlijn is bovenop de weg geplaatst.
Vanuit de organisatie wordt over deze dag
gezegd: “Samenwerking moet groeien,
dat de samenwerking gegroeid is hebben

De presentaties verlopen soepel en de
gasten zijn zichtbaar onder de indruk. Er
worden filmpjes getoond waarin te zien is
hoe de brug open gaat en hoe boten
onder de brug door varen. Ook rijdt er een
tram rond. Tijdens de presentaties staat
het eindproduct centraal, er wordt niet
diep ingegaan op het
samenwerkingsproces en de gemaakte
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keuzes. De opdrachtgever is uiteindelijk
enthousiast over het eindresultaat: “Het
resultaat heeft mijn verwachtingen ver
overtroffen. Onder zeer hoge tijdsdruk is
er enorm veel werk verzet. We zijn veel
verder gekomen dan ik had verwacht, er
zijn zelfs enkele relevante deelgebieden
uitgewerkt en een raming van
investeringen en opbrengsten. Normaal
gesproken heb je drie a vier weken nodig
voor een enkel onderdeel.”
(Opdrachtgever Wim Scheele,
Gemeentewerken Rotterdam)

Overzicht van het uiteindelijke ontwerp
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aansluiting op het internet), is geen
gebruik van deze applicaties gemaakt. Dit
leidde in eerste instantie tot uitwisseling
van gegevens via USB-sticks (het zgn.
Adidas-netwerk). Uiteindelijk heeft men
op de verdieping een ‘hard-wired’ netwerk
aangelegd met een normale, centrale
gesharede harde schijf. De behoefte aan
een centraal systeem voor de uitwisseling
van bestanden is tijdens de week wel zeer
sterk gevoeld (zie vooral de
integratiegroep).

3. Evaluatie techniek
Iedere deelnemer kon tijdens de
BIMCaseweek de eigen hard- en software
meenemen. Deelnemers waren dus vrij in
de keuze van software die naar hun
beleving het beste paste bij de uit te
voeren taken en werkzaamheden en waar
deelnemers gewend mee waren te
werken. Deze keuze kan op twee
manieren benaderd worden. Enerzijds was
het voor het proces mooier geweest als de
te gebruiken software gestandaardiseerd
of op elkaar afgestemd was. Dit levert
immers de minste uitwisselingsproblemen
en biedt mogelijkheden om het ‘optimale’
BIM-proces te benaderen. In de praktijk
(en ook tijdens de BIMCaseweek) is deze
werkwijze vaak niet haalbaar door de
investeringen in tijd en geld die (het
gebruik van) een nieuwe applicatie met
zich meebrengt. Anderzijds was de
BIMCaseweek bedoeld om aan te tonen
wat er nu al mogelijk is gebruik makend
van BIM-software. Hier past vrijheid bij
voor de deelnemers om die software mee
te nemen die volgens hen het beste de
‘state of the art’ weergeeft op het BIM
vlak. Voor deze BIMCaseweek is voor de
tweede optie gekozen, waardoor tijdens
de week uiteindelijk applicaties van vele
softwareleveranciers werden gebruikt. De
volgende typen software zijn tijdens de
BIMCaseweek toegepast:
• Teken- en modelleringsoftware;
• Analytische- en rekensoftware;
• Visualisatiesoftware;
• Integratiesoftware.

We hebben de week georganiseerd
met een goed werkend en enthousiast
team. Ieder had zijn of haar
verantwoordelijkheden, de
taakverdeling was helder, m.a.w. we
hadden een goede leiding. Ik vind het
jammer dat er niet meer energie is
gestoken in het vooraf oplossen van
de internet- en netwerkproblemen.
Ook had ik graag de technische
problemen van de eindpresentatie
eerder en rustiger willen oplossen
(hoewel troubleshooten ook een eigen
prettige dynamiek geeft).
Tijdens de week hebben we intensief
maar zeer prettig met elkaar gewerkt
en ik kijk met veel plezier terug op
een gezellige week.
Kaja Pohlmann, Kater Produkties
Organisatie BIMCaseweek
Hoewel genoemde documentmanagement
applicaties op zich goed te gebruiken zijn
voor projectmanagement mogen deze
systemen niet verward worden met een
BIM of een centrale database. Deze
software biedt uiteindelijk een bestand
aan, dat door middel van de applicatie
snel en betrouwbaar teruggevonden kan
worden. Een BIM daarentegen bied de

Tijdens de BIMCaseweek zijn twee
‘centrale’ web-based
projectdocumentmanagement applicaties
ter beschikking gesteld. Door problemen
met het netwerk (en daardoor met de
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gegevens zelf aan, primair op verzoek van
een andere applicatie (en dus niet door
directe interventie van een mens) in een
formaat dat door die andere applicatie
(ook weer zonder tussenkomst van een
mens) begrepen en verwerkt kan worden.

versies van IFC in hun applicaties hebben
geïmplementeerd. Een deelnemer merkte
op over het gebruik van IFC: “We zien de
IFC standaard kreunen en sneuvelen”.
Helemaal juist is dit echter niet. Bedoeld
wordt wellicht “dat de implementatie van
IFC door de diverse leveranciers te
wensen overlaat”. En inderdaad, soms
bleek de vorm wel over te brengen te zijn
van het ene pakket naar het andere, maar
die vorm was in het nieuwe pakket dan
bijvoorbeeld niet meer te bewerken. Een
andere opmerking was dat IFC-bestanden
niet te linken waren aan een ander model
(bijvoorbeeld via XREF), maar dat ze altijd
geheel moeten worden ingelezen. Dat
maakt het model nodeloos zwaar en dus
moeilijker te bewerken. Voor sommigen
een reden om weer over te stappen op
DWG-bestanden.

Ik heb ervaren dat BIM werkt, maar
dat er nog veel moet gebeuren op het
gebied van onderlinge uitwisseling
(dus verbetering van IFC).
Remy van den Bor, ICN Solutions,
Deelnemer BIMCaseweek
Bij de start van de BIMCaseweek is geen
poging gedaan om afspraken te maken (of
af te dwingen) over de wijze waarop
bestanden uitgewisseld zouden worden
tussen modelleringapplicaties. De
noodzaak hiertoe werd niet gevoeld. De
behoefte aan een standaard
uitwisselingsformaat kwam pas later aan
het licht toen betrokkenen gegevens uit
modellen wilde genereren zoals
oppervlakten. Tijdens de eerste twee
dagen is voornamelijk gebruik gemaakt
van *.dwg bestanden om tussen
pakketten uit te wisselen. Naar aanleiding
van optredende uitwisselingsproblemen is
op dinsdagmiddag/ woensdagmorgen
collectief de afspraak gemaakt om van het
IFC-formaat gebruik te maken voor de
uitwisseling van bestanden.

Er blijkt dus verschil te bestaan tussen de
uitwisseling tussen twee willekeurige
pakketten door de implementatie van
verschillende IFC-versies binnen de
applicaties. Dit impliceert dat, bij een
uitwisselingsmethode tussen slechts twee
pakketten onderling, elke combinatie van
pakketten moet worden getoetst op de
juiste werking. Het aantal te onderzoeken
combinaties stijgt hiermee dus

Bij het gebruik van de IFCuitwisselstandaard werd duidelijk dat er al
veel meer informatie kon worden
uitgewisseld tussen de verschillende
applicaties dan zonder IFC mogelijk was.
IFC leverde dus veel voordelen. Het
gebruik van IFC bleek echter niet zalig
makend. Een belangrijke beperking was
dat softwareleveranciers verschillende
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behoefte gevoeld aan ‘iets wat centraal
wordt opgebouwd, waar iedereen direct bij
kan komen en waar alleen die informatie
uitgehaald of ingestopt kan worden die
voor een taak relevant is’. Het centrale
gelinkte 3D model zoals deze tijdens de
BIMCaseweek werd opgebouwd voldeed
hier niet aan.

exponentieel. Een (beter) alternatief is om
één centraal model te definiëren waarmee
elk pakket kan uitwisselen. De datauitwisseling (met behoud van intelligentie)
is dan veel beter beheersbaar en daardoor
veel betrouwbaarder.

- Vond het leuk, inspannend maar
voldaan om mee te werken in de
organisatie.
- Af en toe jeukte het me, en had
zeer sterk het gevoel dat ik liever als
deelnemer kon meewerken en zo
meer kennis en snelheid had kunnen
inbrengen.
- Heb veel complimenten (zeker 10)
ontvangen, niet alleen qua
organisatie maar ook vanwege de
sfeer, teamgeest en bereikt resultaat.
- Vond de eindpresentatie net ietsje
te lang duren af en toe.
- Vond het ritme (2x daags/1x daags)
presenteren succesvol.
- Ik heb me positief verbaasd over
het enthousiasme en bereidheid om
mee te doen
- Was positief verbaasd dat mensen
zoveel contacten/kennis uitwisselden.
- Was positief verrast dat er zoveel
gasten zijn geweest.

Tijdens de week is ervoor gekozen om
verschillende 3D modellen te linken in één
applicatie. Dit ´gelinkte´ model is
voornamelijk gebruikt voor visualisatie
doeleinden (hoewel ook andere
functionaliteiten zoals ‘clash detection’
beschikbaar zijn). Op zich is het op een
dergelijke manier linken van modellen
zeer nuttig. Deze werkwijze heeft echter
ook nadelen. Er is namelijk geen sprake
van tweerichting verkeer. Dat wil zeggen:
het is niet mogelijk dat er naar willekeur
gegevens uit het centrale model getrokken
worden en later weer worden teruggezet.
Daarnaast is het ‘gelinkte’ centrale model
lastig te onderhouden, doordat het bestaat
uit veel ‘gelinkte’ files. Deze bestanden
moeten zorgvuldig beheerd worden.
Daarbij heeft het werken met 3D modellen
in aparte applicaties een net iets andere
doelstelling dan het werken met een
centraal model dat is opgenomen in een
daarvoor speciaal ontworpen database.
Tijdens de BIMCaseweek is duidelijk de

Hans Hendriks, deBIMspecialist
Organisatie BIMCaseweek
Er kan geconcludeerd worden dat bewust
gekozen is voor vrijheid bij de deelnemers
ten aanzien van de te gebruiken
hardware, software en
uitwisselingsformaten. Gezien de
doelstelling van de week is deze keuze te
rechtvaardigen. Er is tijdens de week niet
gebruik gemaakt van een centraal BIM
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model, maar een ‘gelinkt’ model waarin
verschillende modellen zijn
samengevoegd. Hierdoor was uitwisseling
van modellen van groot belang. Deze
uitwisseling leverde tijdens de week
problemen op door: (1) onvoldoende
beschikbaarheid van een
netwerkverbinding voor het gebruik van
de web-based
projectdocumentmanagement applicaties,
(2) geen afspraken over
uitwisselingsformaten bij de start van de
week en (3) problemen bij de toepassing
van IFC door de implementatie van
verschillende versies binnen
softwareapplicaties. Oplossingen dienen
gezocht te worden in:
•

•

Het werken met een ‘gelinkt’
model waarbij (a) de
softwareapplicaties op
projectniveau op elkaar
afgestemd of gestandaardiseerd
zijn, (b) IFC verder is ontwikkeld
en dezelfde IFC-versie binnen
softwareapplicaties
geïmplementeerd zijn en (c)
bestanden (d.w.z. afzonderlijke
modellen) zorgvuldig beheerd
worden, bijvoorbeeld via een
projectdocumentmanagement
applicatie.
Het werken met één centraal BIM
model binnen een project. Deze
oplossing is tijdens de
BIMCaseweek 2007 echter niet
toegepast, waardoor in dit
rapport niet geëvalueerd kan
worden hoe deze oplossing in
functioneert.

Wat mij het meest verbaasde: de
hoeveelheid mensen en de
gedrevenheid, en de grote mensen
grapjes…
Ik heb technische trucjes op de
computer geleerd en ontdekt dat zo’n
week met nieuwe mensen niet eng is.
Susan Stokkink, SIManagement
Organisatie BIMCaseweek
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branchebrede afspraken, maar kunnen
ook projectgerichte afspraken zijn.

4. Evaluatie gebruikte systematieken
en werkwijzen
Door de organisatie is ervoor gekozen om
geen systematieken en werkwijzen voor te
schrijven of aan te bieden, maar de keuze
daarvoor over te laten aan de deelnemers.
Deelnemers konden hier dus hun eigen
keuzes in maken en naar behoefte gebruik
maken van de ‘state of the art’. Dit had
tot gevolg dat deelnemers o.a. de
structuur van de informatievoorziening en
-uitwisseling gedurende de week zelf
moesten vaststellen. Voordeel hiervan is
natuurlijk dat betrokkenen keihard tegen
de noodzaak van bepaalde afspraken

Op sommige vlakken heeft het gebrek aan
afspraken tot duidelijke problemen geleid.
Hieronder worden enkele voorbeelden
gegeven:
• Afspraken over nulpunten van
modellen: het is belangrijk om
duidelijke afspraken te maken
over het te hanteren nulpunt in
modellen. Tijdens de week is het
een aantal keren voorgekomen dat
bij het samenvoegen van
deelmodellen tot één model de
aansluitingen van de verschillende
deelmodellen niet vlekkeloos
verliep (gebouwen verdwenen in
de Kuip (d.w.z. het Feyenoord
stadion), wegen doorsneden
gebouwen op het verkeerde punt).
• Afspraken over het detailniveau
van modellen: het weloverwogen
maken van afspraken over het
detailniveau waarop gemodelleerd
wordt in een ontwerpfase is
belangrijk. Het is verschillende
keren voorgekomen dat te
gedetailleerd gewerkt werd,
waardoor bij wijzigingen veel werk
verloren ging. Bij het uitwerken
van een PvE naar een VO treden

Ik hoop op basis van de
BIMCaseweek dat er niet te
optimistisch wordt gedacht, want een
mooi model hoeft niet te zeggen dat
er geen fouten inzitten.
Björn Sinnema, Advin
Deelnemer BIMCaseweek
kunnen aanlopen, waardoor de invoering
van afspraken op veel minder verzet stuit
dan dat vooraf iemand een werkwijze
(waarvan het nut niet direct duidelijk is)
krijgt opgelegd. Nadeel is echter dat er
uiteindelijk een redelijk chaotisch cq.
pragmatisch werkconcept wordt gevolgd
met veel ad-hoc beslissingen en zonder
een vooraf geformuleerde aanpak. Het is
nog maar de vraag of een dergelijke
werkwijze een voorbeeld kan vormen voor
andere (volgende) projecten. Duidelijk is
wel geworden dat onderlinge afspraken
over de te volgen werkwijze en het
vastleggen van informatie absoluut
noodzakelijk zijn. Dit zijn bij voorkeur
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•

•

De BIMCaseweek heeft zich beperkt tot
het maken van een VO. De vraag is of in
dat stadium een effectief gebruik van een
BIM al goed mogelijk is (waarom werd er
zoveel geschetst?). Het gevaar van een
BIM (en een bijbehorende formele
werkwijzenbeschrijving) in een zo vroeg
stadium kan zijn dat het moeten
gebruiken daarvan het creatieve proces
kan verstoren. Een algemene aanbeveling
is dan ook: kijk vanaf welk punt in het
proces een BIM nuttig en werkbaar kan
worden ingezet en kijk ook welke
processen binnen en welke processen
buiten een BIM moeten worden gehouden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
sterkteberekeningen etc. Uiteraard zijn dit
variabele grenzen, voor het ene project
kunnen deze ergens anders liggen dan
voor een ander project, maar belangrijk is
het besef dat er zulke grenzen zijn. Een
BIM is geen Haarlemmer olie en geen doel
op zich. Het is een hulpmiddel om je werk
beter te kunnen doen. Dus wanneer het
werk er slechter door wordt kunnen twee
dingen gedaan worden: óf de werkwijze
aanpassen, óf de tool niet gebruiken.

nog relatief veel wijzigingen op
ten opzichte van latere fasen. Hier
dient bij de opzet van modellen
rekening mee gehouden te
worden. Duidelijke afspraken
binnen een projectteam zijn
onontbeerlijk, zeker doordat
modelleurs regelmatig de neiging
hebben om te snel details uit te
werken.
Afspraken over het opslaan van
bestanden: tijdens de week
ontstaat er een wildgroei aan
bestanden op de netwerkschijf.
Het is voor mensen buiten de
projectgroep niet meer te
achterhalen wat het meest recente
bestand is.
Afspraken over de benaming van
bestanden: elke
deelnemer/deelgroep hanteert een
eigen systeem voor de benaming
van bestanden welke voor
anderen niet altijd begrijpelijk is.

Daarnaast komt het gebruik van BIM
misschien pas echt goed tot zijn recht zo
rond het maken van een Definitief
Ontwerp, een fase die buiten de scope van
de BIMCaseweek 2007 valt. Eigenlijk
zouden gegevens in de VO fase zo moeten
worden voorbereid cq. gestructureerd dat
in een later stadium op een efficiënte en
effectieve wijze met BIM gewerkt kan
worden. Om dit te kunnen doen zijn
bijvoorbeeld afspraken over de datastructuur nodig die gebaseerd is op
bouwdelen (objecten) die met elkaar
verbonden kunnen worden (via
samengestelde bouwdelen tot een
compleet bouwwerk). Gedurende het
project wordt immers van grof naar fijn

De volgende BIMCaseweek zal aan het
begin van de week meer aandacht moeten
worden besteed aan het maken van de
juiste afspraken om te voorkomen dat zich
onnodige problemen voordoen.
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gewerkt. Ook hier geldt een duidelijke
behoefte voor formele branche- of anders
projectafspraken.

aandacht. Alleen zo zullen deelnemers
tijdens een eventuele volgende
BIMCaseweek naar dergelijke
systematieken grijpen. Nadrukkelijkere
participatie vanuit de ‘systematieken
initiatieven’ tijdens een volgende
BIMCaseweek zou hier eveneens aan bij
kunnen dragen.

In de branche zijn momenteel
verschillende systematieken voorhanden,
zoals ‘Object georiënteerd werken’,
‘Systems Engineering’, VISI, COINS, de
CROW objectenbibliotheek, de ETIM
objectenbibliotheek, de NL-SfB/
STABUELEMENT en STABU2 systematiek voor
het vastleggen van uitgangspunten en
bestekken en de IFD Library for
buildingSMART1. Feit is dat de deelnemers
hier tijdens de week geen gebruik van
hebben gemaakt. Dit kan voortkomen uit
de scope van de BIMCaseweek: het
uitwerken van een PvE naar VO moet zich
lenen voor de toepassing van een
systematiek. Het links laten liggen van
systematieken kan echter ook voortkomen
uit onbekendheid met de systematieken
en bijbehorende voordelen, of een
beperkte toegevoegde waarde binnen de
BIM-praktijk. In zijn algemeenheid is het
onderzoeksteam, naar aanleiding van
observaties tijdens de BIMCaseweek, van
mening dat de noodzaak tot standaard
systematieken is gebleken. De toepassing
van systematieken in praktijksituaties
dient echter geëvalueerd te worden op
toegevoegde waarde binnen een
specifieke projectfase en bij de overgang
van de ene naar de andere fase (“het
werken van grof naar fijn”). Tevens
verdient het uitdragen van de praktische
toegevoegde waarde naar de bouwpraktijk

Wim Scheele, geïnspireerd opdrachtgever

Er kan geconcludeerd worden dat bewust
gekozen is voor vrijheid bij de deelnemers
ten aanzien van de te gebruiken
werkwijzen en systematieken. Resultaat is
geweest dat betrokkenen hier bij de start
van de week onvoldoende aandacht aan
hebben besteed. Dit heeft later in de week
tot problemen geleid. Sector- of
projectafspraken zijn nodig om dergelijke
problemen te voorkomen. Dergelijke
afspraken dienen aan te sluiten bij de ‘BIM
nut- en noodzaak’ binnen de verschillende
fasen van het bouwproces en de
mogelijkheden ten aanzien van het
‘overgeven’ van informatie van de ene
fase naar de andere.

1

Zie http://www.coinsweb.nl/,
http://www.crow.nl/visi/,
http://www.crow.nl/,
http://www.instalnet.nl/,
http://www.stabu.org/, http://www.ifdlibrary.org, voor aanvullende informatie.
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Ook zijn oplossingsrichtingen ontwikkeld
voor knelpunten die kunnen optreden op
het vlak van deze mechanismen.

5. Evaluatie van het gebruik van
BIM-technologie

Het gaat te ver om het figuur en de
oplossingsrichtingen hier diepgaand te
behandelen. Hiervoor wordt verwezen
naar het genoemde promotieonderzoek.
Wel zullen de factoren die links in het
figuur genoemd staan gebruikt worden om
de manier waarop BIM-technologie tijdens
de BIMCaseweek is gebruikt te evalueren.

Recentelijk is een promotieonderzoek
uitgevoerd naar het gebruik van ICT
tussen organisaties in bouwprojecten. (Zie
Adriaanse, A.M. (2007), The use of
interorganisational ICT in construction
projects: A critical perspective.
Proefschrift, Universiteit Twente,
Department of Construction Management
& Engineering.) Dit onderzoek richtte zich
primair op de manier waarop gebruikers
ICT in bouwprojecten gebruiken en
waarom dit op deze manier gebeurd. In
het kader van het promotieonderzoek is
het gebruik van ICT diepgaand onderzocht
in verschillende bouwprojecten.

Perceptie van voor- en nadelen van
ICT gebruik:
Deelnemers van de BIMCaseweek hadden
verschillende doelen voor ogen ten
aanzien van de uitkomsten en vormgeving
van de BIMCaseweek en het daarbij
horende gebruik van BIM-technologie. De
één wilde bijvoorbeeld direct in detail
gaan modelleren en bekijken of modellen
uitgewisseld konden worden. Een ander

Het gebruik van ICT bleek verklaren te
zijn vanuit de mechanismen zoals deze in
onderstaande figuur zijn weergegeven.

28/48

19 t/m 23 november 2007
Eindrapport

wilde een creatief proces waarin het
realiseren van een ‘optimaal’ VO werd
nagestreefd. Binnen dit creatieve proces
kon BIM-technologie een rol spelen, maar
konden bijvoorbeeld ook handgetekende
schetsen gebruikt worden. Weer een
ander streefde naar een zo optimaal
mogelijk BIM-proces waarbinnen,

uitgaande van de vraag van de
opdrachtgever en de beschikbare
informatie, zo optimaal mogelijk gebruik
werd gemaakt van BIM-technologie (bv.
voor het genereren van hoeveelheden,
visualisaties, simulaties, etc.). Bij elk van
deze doelstellingen neemt BIMtechnologie een andere plaats in (d.w.z.
kan BIM-technologie andere voor- en
nadelen leveren), waardoor betrokkenen
deze technologie ook verschillend willen
gebruiken. Het soms niet (kunnen)
realiseren van deze doelstellingen leverde
frustratie op bij deelnemers.

Het werven van deelnemers en
specialisten heeft veel energie en tijd
gekost. Toch was iedereen die
benaderd werd direct enthousiast
over het initiatief.
De vooraanmelding tijdens de
zomermaanden had slechts weinig
werkelijk resultaat, waardoor vanaf
september extra inspanning nodig
was. Tot ver in de voorbereiding was
onduidelijk hoeveel mensen en welke
mensen precies zouden deelnemen.
Tot vlak voor de BIMCaseweek
muteerde de groep deelnemers en
specialisten nog sterk. Uiteindelijk
overtrof de deelname ieders
verwachting.
Onderbezet bleven de toeleveranciers
en de installatieontwerpers en
installatiebouwers.
De samenwerking tussen deelnemers
en specialisten verliep tijdens de
week uitstekend. Gebroederlijk zaten
ze naast elkaar te werken aan het
resultaat.
Tijdens de hele week bestonden geen
grenzen tussen de organisaties
waarvan de deelnemers en
specialisten afkomstig waren. Dat
gold evenzeer voor in de dagelijkse
praktijk concurrerende bedrijven.

Als onderzoeksteam willen we geen
waardeoordelen koppelen aan genoemde
doelstellingen. Wel willen we benadrukken
dat de doelstellingen van betrokkenen niet
altijd gelijk waren en dat dit het gebruik
van BIM-technologie en andere, niet
digitale, hulpmiddelen beïnvloedde. De
doelstellingen van betrokkenen tijdens de
BIMCaseweek zijn anders dan de
doelstellingen van gebruikers in

praktijksituaties. Echter, in beide gevallen
komen bij het gebruik van BIMtechnologieën vaak verschillen in
doelstellingen en belangen voor. Hierdoor
levert het gebruik van deze technologieën
voor verschillende gebruikers

J.K. Pikkaart, BouwnD
Projectleider Organisatie
BIMCaseweek
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verschillende voor- en nadelen op. De een
kan voordelen hebben bij het gebruik van
een BIM terwijl de andere meer werk moet
gaan doen. Het managen van deze
doelstellingen en belangen naar een
gezamenlijk doel en belang en het
uitdragen van het gezamenlijke doel en
belang is essentieel om gezamenlijk tot
een ‘succesvol’ gebruik van ICT te komen.

•

In de praktijk moet de samenwerking
tussen betrokkenen en bijbehorende
werkwijzen en ICT-gebruik groeien. Er is
sprake van een leercurve. Dit was tijdens
de BIMCaseweek ook het geval. Het
resultaat van een verbeterende
samenwerking wordt duidelijk wanneer de
output van de verschillende dagen met
elkaar wordt vergeleken. De output van
donderdag was ongeveer gelijk aan de
output van maandag tot en met
woensdag. Na verloop van tijd is de

Perceptie van tijdsdruk:
Tijdsdruk heeft een belangrijke rol
gespeeld tijdens de BIMCaseweek 2007.
De tijdsdruk was erg hoog; binnen slechts
één werkweek diende er een volledig VO
opgeleverd te worden. Ook diende er
volgens een strakke planning presentaties
gegeven te worden. Dit heeft tijdens de
BIMCaseweek een aantal belangrijke
consequenties gehad:
•

•

duidelijke afspraken te maken
over het gebruik van de BIMtechnologie. Door de hoge
tijdsdruk werden de prioriteiten
anders gelegd. Zoals beschreven
in de paragraaf ‘Evaluatie
gebruikte systematieken en
werkwijzen’ heeft het gebrek aan
duidelijke afspraken geleid tot
verschillende knelpunten van BIM
technologie.
Neiging tot hanteren bekende
werkwijzen en technologieën:
betrokkenen hadden de neiging
om bij hoge tijdsdruk de bekende
‘paden’ te bewandelen en nieuwe
werkwijzen en technologieën links
te laten liggen.

Het leukste dat ik mij herinner van de
BIMCaseweek: de kruidnoten en
Sinterklaas; samen (ons team) zingen
voor de Sint met een enorme druk op
de ketel!

Focus op deelresultaten:
betrokkenen hebben zich sterk
gericht op deelresultaten (met
name visualisaties) en niet het
eindresultaat en bijbehorende
BIM-proces om dit te realiseren.
Geen duidelijke afspraken maken:
het bleek veel tijd te kosten om
de werkwijzen van betrokkenen
op elkaar af te stemmen en om

Cees Kruit, BAM Civiel
Deelnemer BIMCaseweek
tijdsdruk voor betrokkenen minder
bepalend in het gebruik van ICT, doordat
de manier van werken is
uitgekristalliseerd. Sterker nog: er kan
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zelfs tijdwinst geboekt worden met het
gebruik van ICT. Een tijdinvestering
tijdens de opstart van een project is dus
nodig om uiteindelijk tijdwinst te boeken.

zorgde voor een ‘externe motivatie’ om
bepaalde BIM-technologie op een
bepaalde manier te gebruiken
(bijvoorbeeld: “vanaf nu moet alles 3D”).
Gedurende de week werd de rol van de
opdrachtgever steeds groter. De
opdrachtgever begon zich harder op te
stellen over de eisen, wensen en
werkwijze. Hier speelde mee dat de
opdrachtgever, als een van de weinige
deelnemers, een goed overzicht had van
alle deelprojecten aangezien hij continu bij
de verschillende deelprojecten langsliep.

Aanwezigheid van contractuele
bepalingen:
Tijdens de BIMCaseweek waren er geen
contractuele bepalingen ten aanzien van
het gebruik van BIM-technologie. In
praktijksituaties kan dit wel het geval zijn:
een opdrachtgever schrijft bijvoorbeeld in
het contract voor dat een bouwbedrijf op
een bepaalde manier gebruik moet maken
van een BIM. Hierdoor kan een
bouwbedrijf gedwongen worden tot het
gebruik van ICT, ook al ziet deze hier
geen voordelen in. Contractuele
bepalingen hebben tijdens de
BIMCaseweek geen rol gespeeld.
Aanwezigheid van een vragende actor
(opdrachtgever, organisatie):
De organisatie van de BIMCaseweek heeft
niets voorgeschreven ten aanzien van de
te gebruiken techniek en werkwijzen. Wel
heeft de organisatie (d.w.z. het
procesteam) sturing gegeven in de vorm
van een proceskaart. Op deze kaart staan
alle verwachte (tussen) resultaten en
relatie met disciplines vermeld. Deze
proceskaart beschrijft per dag(deel) wat
er verwacht wordt van de deelnemers. Zo
staat bijvoorbeeld genoemd dat de
opdrachtgever aan het einde van de
maandagmiddag een alternatief moet
kiezen welke de rest van de week ‘van
grof naar fijn’ verder uitgewerkt dient te
worden. Het bleek echter al snel dat de
proceskaart wel erg ambitieus opgesteld
was en daardoor beperkt sturend werd.
De opdrachtgever was een duidelijke
sturende factor binnen het ontwerpproces.
De opdrachtgever gaf zijn mening en
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De volgende BIMCaseweek moet in
ieder geval worden gedacht aan:
1. Een werkend netwerk
2. Tekenafspraken
3. De opdracht: zijn er deelnemers
aanwezig voor alle aspecten van de
opdracht. Als je besluit een brug te
gaan ontwerpen, besef dan dat je
bruggenmodelleurs nodig hebt die
met hun software snel tot resultaat
moeten kunnen komen.
4. Minder aandacht voor het ontwerp
en meer voor BIM?
5. Hoe verdeel ik een project in
afzonderlijke mootjes, zodat teams
afzonderlijk van elkaar verder kunnen
werken.
6. Meerdere verschillende BIM weken
waar de aandacht op bijvoorbeeld
verschillende soorten opgaves komt
te liggen. Een brug schaal 1:500 is
iets geheel anders dan een villa,
waarbij je samen met de installateurs
op kleine schaal oplossingen moet
zoeken.
7. Het sterker uitbuiten van manieren
van online communiceren.

Duidelijkheid van procedurele
afspraken:
In voorgaande paragraaf (‘evaluatie
gebruikte systematieken en werkwijzen’)
is reeds het belang aangegeven van: (a)
duidelijke afspraken over werkwijzen en
(b)de mate waarin betrokkenen door een
gebrek aan duidelijke afspraken niet op de
juiste manier gebruik hebben gemaakt
van BIM-technologie.
Duidelijkheid over de bediening van
ICT:
Iedere deelnemer bracht zijn eigen
software mee. Hierdoor is iedere
deelnemer bekend met de applicatie(s) die
hij gebruikt. Wanneer echter aanvullende
vragen worden gesteld door de
opdrachtgever of andere betrokkenen,
bijvoorbeeld ten aanzien van het
genereren van hoeveelheden of het
tekenen van een alignement langs een
dubbel gekromde as, kunnen deze niet
altijd beantwoord worden. Een belangrijke
constatering is dat gebruikte applicaties
vaak specialistische software betreft die
niet snel te leren is.

Remko de Haan, Atelier-A
Deelnemer BIMCaseweek

Alle deelnemers van de BIMCaseweek
waren verder gelijkwaardig aan elkaar; er
was geen sprake van een hiërarchische
verhouding. Wel namen een aantal
deelnemers het voortouw binnen de
groep. Er was echter niemand die het
overzicht had over het gehele project.
Hierdoor was het moeilijk voor de groepen
om onderlinge afspraken te maken en tot
een goede afstemming te komen.

Afstemming tussen ICT en
werkwijzen:
Tijdens de BIMCaseweek speelde de
afstemming tussen ICT en (standaard)
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werkwijzen slechts een beperkte rol. In de
praktijk hebben betrokkenen echter te
maken met eisen vanuit
kwaliteitsmanagement systemen, de
juridische status van digitale gegevens,
aansprakelijkheidsvraagstukken,
standaard werkwijzen binnen organisaties,
etc. Tijdens de BIMCaseweek werden
betrokkenen hier niet door gehinderd. Het
is belangrijk om te constateren dat hier
een duidelijk verschil tussen de
BIMCaseweek en de praktijk bestaat. In
de praktijk is het lastiger om over te
stappen op digitale BIM-werkwijzen en om
werkwijzen van organisaties op elkaar af
te stemmen. In de praktijk zal tijd
geïnvesteerd moeten worden in deze
afstemming of zal gedeeltelijk op de
traditionele wijze gewerkt blijven worden.

In deze paragraaf zijn verschillende
mechanismen besproken die het gebruik
van ICT in de praktijk en deels ook tijdens
de BIMCaseweek beïnvloeden. Er kan
geconcludeerd worden dat tijdens de
BIMCaseweek BIM-technologieën zijn
toegepast, los van belangenverschillen,
machtsverhoudingen en veel beperkingen
zoals deze in de dagelijkse praktijk binnen
de bouwketen spelen (bijvoorbeeld eisen
vanuit kwaliteitsmanagement systemen,
juridische status van digitale gegevens,

Aanwezigheid van technische
middelen:
In een van de voorgaande paragrafen
(‘evaluatie techniek’) is uitgebreid
ingegaan op de gebruikte techniek en de
mate waarin gebruikers hierdoor zijn
beperkt in het gebruik van BIMtechnologie.

aansprakelijkheidsvraagstukken,
standaard werkwijzen binnen
organisaties). In de volgende paragraaf
zal toegelicht worden in welke voordelen
dit kan resulteren. De praktijk is op een
aantal punten echter anders dan de
BIMCaseweek. In deze paragraaf zijn een
aantal hele algemene oplossingsrichtingen
bij knelpunten binnen de mechanismen
genoemd. Voor een gedetailleerde analyse
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van het gebruik van ICT in
praktijkprojecten en oplossingsrichtingen
voor in de praktijk optredende knelpunten
wordt verwezen naar het genoemde
promotieonderzoek. De mechanismen en
oplossingsrichtingen bieden handvaten
voor de succesvolle implementatie van het
BIM-concept.

34/48

19 t/m 23 november 2007
Eindrapport

“Het grootste voordeel is dat alle
tekeningen eindelijk eens kloppen. Als je
nu kijkt naar bijvoorbeeld geveltekeningen
en vloertekeningen, dan zitten daar bijna
altijd verschillen in. Zo zit een kozijn bij
de vloertekening op een andere plek dan
op de geveltekening en ga zo maar door.
Dit zijn fouten die bij een BIM niet meer
voor zullen komen, aangezien alles aan
elkaar is gekoppeld.”

6. Evaluatie potentiële en behaalde
voordelen
In voorgaande paragrafen is de
BIMCaseweek op een kritische wijze
geëvalueerd. Er is echter nog niet
stilgestaan bij de voordelen van het
gebruik van een BIM. Betrokkenen bij de
BIMCaseweek en het onderzoeksteam zien
verschillende grote potentiële voordelen
van de toepassing van een BIM. Deze
voordelen zorgen ervoor dat de sector zich
verder kan professionaliseren en
bouwprojecten beter, sneller en
goedkoper gerealiseerd kunnen worden.
Verschillende van de potentiële voordelen
zijn zichtbaar geworden tijdens de
BIMCaseweek. De potentiële en behaalde
voordelen worden hieronder verder
toegelicht.

Of dit voordeel tijdens de BIMCaseweek
ook daadwerkelijk is behaald is de vraag.
Eigenlijk is tijdens de BIMCaseweek een
werkwijze gehanteerd die ergens tussen
één centraal BIM-model en de traditionele
werkwijze met 2D tekeningen in ligt.
Verschillende bestanden zijn
samengevoegd tot een deelmodel en
deelmodellen zijn ‘gelinkt’ tot een centraal
model. Daarnaast zijn geen tekeningen
gegenereerd, maar alleen een aantal
visualisaties voor presentatiedoeleinden.
Tijdens het samenvoegen en linken van de
deelmodellen zijn herhaaldelijk
afwijkingen geconstateerd. Door deze
werkwijze zijn wel vele afstemmingsverschillen (fouten?) glad gestreken.

Reductie van fouten:
Bij het gebruik van een BIM kunnen
fouten worden voorkomen doordat
gegevens eenmalig worden vastgelegd (en
dus niet overgetikt) en wijzigingen slechts
op een plaats worden doorgevoerd. Dit
levert consistentie, bijvoorbeeld in
tekeningen. Een deelnemer zegt in dit
kader:

Vergroten van de efficiëntie van
processen:
Gegevens kunnen eenmalig worden
vastgelegd en hergebruikt wat efficiëntie
voordelen oplevert. Op een efficiënte wijze
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kunnen bijvoorbeeld wijzigingen
doorgevoerd worden, kunnen gegevens uit
een BIM binnen rekensoftware worden
ingelezen en kunnen hoeveelheden,
kosten en energieberekeningen uit het
model gegenereerd worden. Een
deelnemer zegt over het kostenaspect:

slechts de input in deze berekeningen. De
vraag is of deze berekeningen ook
geautomatiseerd kunnen worden. Volgens
betrokkenen moet het in dit stadium van
het project mogelijk zijn om belangrijke
energiewaarden geautomatiseerd te
bepalen. Dit is tijdens de week niet
gebleken, doordat op het laatste moment
het ontwerp van het Eiland veranderde en
de juiste koppeling met de
energieapplicatie niet tijdig gelegd kon
worden. In geval van ramingen blijkt een
geautomatiseerde koppeling volgens
betrokken kostendeskundigen om
verschillende redenen lastig te zijn:

“Je kunt tijdens een project al zien of het
wel voldoet aan de eisen van de
opdrachtgever ten aanzien van maximale
kosten, zodat er niet in een later stadium
nog veel bijgeschaafd moet worden aan
een ontwerp om de kosten te drukken. Dit
kan voor een zeer grote vermindering van
de ontwerptijd zorgen.”

•
Tevens kan gebruik gemaakt worden van
bibliotheken waarin veel informatie al
standaard is vastgelegd. Dergelijke
efficiëntievoordelen leveren niet alleen
tijdwinst, maar resulteren uiteindelijk ook
in een lagere kostprijs.

Tijdens de BIMCaseweek zijn de
onderzoekers geen standaardbibliotheken
tegengekomen. Wel is een BIM gebruikt
als input voor rekensoftware en voor het
genereren van hoeveelheden. Dit kan al
een belangrijk voordeel zijn. Een echte
koppeling met energieberekeningen en
ramingen was er echter niet. De uit een
BIM gegenereerde hoeveelheden vormden

•
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Beschikbaarheid van benodigde
details: voor een goede
kostenraming is informatie nodig
over (1) afmetingen (m),
oppervlakten (m2) en inhoud
(m3), (2) de functie: dragend,
afwerking of anders en (3) de
keuze voor het materiaal. In dit
stadium van het project waren
alleen de afmetingen,
oppervlakten en inhoud bekend.
Wel kan in dit stadium het
programma getoetst worden aan
de hand van vierkante meters. Dit
was voor de opdrachtgever
belangrijk om o.a. de financiële
haalbaarheid te beoordelen. In
een later stadium van het project
kunnen andere benodigde details
(functie en materiaalkeuze) wel
bekend zijn.
Tijdsbesteding voor het
achterhalen van hoeveelheden:
het kostte bij sommige onderdelen
van het project (en
softwarepakketten) veel tijd om
de hoeveelheden uit de modellen
te genereren. Dit kan voortkomen
uit de software, maar ook uit een
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•

gebrek aan kennis. De
betrouwbaarheid van de
uiteindelijke kostenraming ligt in
dit stadium van het project echter
tussen +40% en -25%. Het is dan
ook niet nodig om hoeveelheden
op een aantal cijfers achter de
komma te weten. Een ervaren
kostendeskundige had ook op
traditionele wijze in dezelfde tijd
de voor hem benodigde informatie
kunnen verkrijgen. Of deze dan
even accuraat was geweest blijft
de vraag en ook of ontwerp
wijzigingen even snel zouden
kunnen worden verwerkt.
Gebrek aan standaarden: er is
momenteel nog een gebrek aan
standaarden (coderingen waar
intelligentie aan gekoppeld is). Dit
maakt het genereren van
ramingen lastig.

opdrachtgever als voor andere betrokken
partijen en disciplines. Hierdoor kunnen
knelpunten eerder zichtbaar worden
gemaakt en processen eerder bijgestuurd
worden, wat het aantal planning- en
uitvoeringproblemen en ook het aantal
juridische geschillen sterk kan reduceren.

Tijdens de BIMCaseweek is een BIM
voornamelijk gebruikt voor het maken van
het ontwerp (d.w.z. bouwobject) en de
visualisatie en communicatie hiervan
richting opdrachtgever en andere
deelnemers. Door deze visualisaties (en
filmpjes) konden de vorderingen van het
ontwerp een tot twee maal per dag
gepresenteerd worden. Ook konden op
deze wijze alternatieven voorgelegd
worden aan de opdrachtgever. Een goed
voorbeeld hiervan is deelgroep “De brug”
(zie donderdag). Op basis van de
voorgelegde alternatieven en bijbehorende
kosten kon de opdrachtgever snel een
keuze maken. Het BIM leverde veel
inzicht. Het BIM leverde de deelgroepen
onderling ook veel inzicht. Deelgroepen
konden zien hoe de deelontwerpen
vorderden en hoe de raakvlakken het
beste beheerst konden worden. Een
voorbeeld vormen de tuien van de brug
die ontworpen werden door de deelgroep
“De brug”, maar bevestigd werden aan de
gebouwen van de deelgroep “De

De potentiële voordelen zijn hier dus
zichtbaar geworden, maar slechts beperkt
behaald.

Vergroten van inzichten in het
bouwwerk en bouwproces:
Een BIM kan het inzicht vergroten in het
bouwwerk en bouwproces, zowel voor de
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eilanden”. Een BIM is tijdens de
BIMCaseweek niet gebruikt voor de
visualisatie van het bouwproces.

Tijdens de BIMCaseweek hebben
opdrachtgever en deelnemers als team
intensief samengewerkt om een zo goed
mogelijk VO te realiseren. Dit open proces
kon goed ondersteund worden door een
BIM en heeft tot veel inzicht geleid bij
betrokkenen ten opzichte van traditionele
processen. Echter, in de praktijk werken
betrokken partijen uit de bouwkolom
meestal niet op een dergelijke manier
samen. In dat geval heeft een BIM ook
minder toegevoegde waarde:
samenwerking is een voorwaarde voor een
optimaal gebruik van een BIM, een BIM
dwingt geen optimale samenwerking af.
De tijdens de BIMCaseweek getoonde
voordelen kunnen de voordelen van
intensieve samenwerking verder
optimaliseren. De toepassing van een BIM
binnen alliantiecontracten en strategische
samenwerkingsverbanden tussen partijen
lijkt interessant.

Intensievere samenwerkingsvormen
worden mogelijk:
Intensievere samenwerkingsvormen die
uitgaan van transparantie en intensieve en
open communicatie en informatieuitwisseling tussen betrokken disciplines
en partijen kunnen optimaal ondersteund
worden door een BIM. Deze samenwerking
en het bijbehorende gebruik van een BIM
maakt dat de drie hierboven genoemde
voordelen verder geoptimaliseerd kunnen
worden.
De organisatie van de BIMCaseweek
is een succes geworden, gemeten aan
de vooraf gestelde doelen, de
belangstelling, de positieve reacties
en de vraag naar organisatie van een
nieuwe BIMCaseweek in 2008.
Naar mijn mening is in de week te
veel aandacht op de Case komen te
liggen en te weinig op BIM. Dit werd
veroorzaakt door de gekozen
procesaanpak: weinig op sleeptouw
nemen en veel laten ontdekken.
Hierdoor bestond de mogelijkheid om
“traditioneel” aan de Case te werken.
De nieuwe procesaanpak behorend bij
het werken met een BIM is alleen op
donderdag gepraktiseerd. Een
volgende keer kan dit wellicht vanaf
het begin worden gestuurd, waardoor
het BIM en de Case binnen een week
in evenwicht komen, en dus sprake
kan zijn van een echte
BIMCaseweek!!

Uit bovenstaande analyse blijkt dat
potentiële voordelen van het gebruik van
een BIM groot zijn en dat (slechts) een
deel van deze potentiële voordelen ook
daadwerkelijk zijn behaald tijdens de
BIMCaseweek. Dit wordt veroorzaakt door
de beperkingen zoals deze benoemd zijn
in de voorgaande paragrafen, maar ook
door de beperkte scope van de
BIMCaseweek (PvE tot VO) en daardoor de
beperkte mogelijkheden om werkelijke
procesoptimalisatie zichtbaar te maken.
De behaalde voordelen vormen slechts
een klein onderdeel van wat er bij
integraal en geoptimaliseerd gebruik
mogelijk is met een BIM. Gezien het
optimisme en enthousiasme bij de
opdrachtgever, deelnemers en andere
geïnteresseerden op basis van het
getoonde resultaat lijkt het realiseren van
de potentiële toegevoegde waarde
helemaal een wenkend perspectief.

Jan Kees Pikkaart, BouwnD
Projectleider Organisatie
BIMCaseweek
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gemaakt van verschillende modellen die
worden samengevoegd? Gaat het bij het
BIM concept puur om de techniek of ook
om een hele nieuwe manier van
samenwerking? En beslaat een BIM het
volledige bouwproces van initiatief tot
realisatie, beheer en sloop? Hieronder
wordt op basis van de ervaringen tijdens
de BIMCaseweek op deze vragen
ingegaan.

7. Conclusies, aanbevelingen en
toekomstverwachtingen
In zijn algemeenheid had de BIMCaseweek
als doel het aantonen van wat nu al
mogelijk is cq. nog nodig is om, gebruik
makend van een BIM, een Programma van
Eisen uit te werken tot een ontwerp. De
BIMCaseweek heeft aangetoond dat er –
in een relatief korte tijd – veel mogelijk is:
het eindresultaat heeft de verwachtingen
van de opdrachtgever overtroffen. Het lijkt
erop dat er in een week tijd een resultaat
is neergelegd dat met traditionele
werkwijzen niet mogelijk was geweest.
Het onderzoeksteam is er naar aanleiding
van de observaties van overtuigd dat er
ontzettend veel mogelijk is met de
beschikbare technologie wanneer een
groep enthousiaste mensen vanuit
verschillende disciplines met elkaar
samenwerken. Er is tijdens een volgende
BIMCaseweek zelfs nog veel meer
mogelijk dan tijdens deze week is
aangetoond. Wanneer (a) BIM integraler
tijdens de verschillende fasen van het
bouwproces wordt toegepast, (b) er bij de
start van het project expliciete en
duidelijke (modellering)afspraken worden
gemaakt en (c) uitwisselingsproblemen
vooraf worden gereduceerd en waar
mogelijk geëlimineerd. In dit document
zijn hiervoor verschillende
oplossingsrichtingen aangedragen. Dit
inzicht is belangrijk en wat dat betreft is
de BIMCaseweek voor veel betrokkenen
erg leerzaam geweest.

BIM = één centraal model?
Het onderzoeksteam ziet in de toepassing
van één centraal BIM in plaats van een
samenvoeging van verschillende modellen
een mogelijkheid om tot verdere
verbetering van het BIM-concept te
komen. De wens tot een centraal en upto-date BIM-model werd bij verschillende
deelnemers aangetroffen en lijkt op basis
van de evaluaties, zoals beschreven in dit
document, een substantiële verbetering.
Of een dergelijk BIM-concept
daadwerkelijk functioneert zal echter
grondig geëvalueerd moeten worden.
Misschien iets voor een volgende
BIMCaseweek.

In de inleiding is een definitie van een BIM
geformuleerd, maar zijn ook vragen
gesteld ten aanzien van de afbakening van
dit begrip. Gaat het bij een BIM om een
centraal model waar alle betrokkenen in
samenwerken, of wordt er gebruik

BIM = samenwerking?
Tijdens de BIMCaseweek hebben
opdrachtgever en deelnemers intensief
samenwerkt om een zo goed mogelijk VO
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te realiseren. De week toont aan dat een
BIM veel toegevoegde waarde heeft
binnen intensieve samenwerkingsvormen
zoals deze tijdens de BIMCaseweek
getoond zijn. Uit praktijkobservaties blijkt
het omgekeerde ook waar te zijn: hoe
minder samenwerking hoe minder
toegevoegde waarde van een BIM. BIM
kan dus niet los gezien worden van
samenwerking. BIM dwingt geen
samenwerking af, maar kan wel een
wenkend perspectief bieden voor
intensieve samenwerkingsvormen.

dergelijk concept in praktijksituaties en
(2) het op een praktische wijze uitdragen
van het concept en bijbehorende
voordelen zijn eveneens noodzakelijk. Een
BIMCaseweek kan via elk van deze
aspecten bijdragen aan verandering bij
partijen binnen het bouwproces. Hierbij
dient benadrukt te worden dat tijdens een
BIMCaseweek praktijksituaties benaderd
kunnen worden, maar dat een
BIMCaseweek geen praktijksituatie is.
Partijen kunnen het gebruik van een BIM
zelf gaan oppakken, het gebruik van een
BIM voorschrijven richting andere partijen
en/of andere partijen overtuigen van het
nut van een BIM. Veel geïnterviewden
tijdens de BIMCaseweek zijn ervan
overtuigd dat BIM de komende jaren gaat
doorbreken. De potentiële voordelen van
een BIM zijn groot en worden steeds meer
gezien, de ICT-vaardigheden van mensen
in de bouwsector nemen steeds verder toe
en technische knelpunten worden steeds
meer opgelost. Fundamentele
veranderingen gaan echter vaak
langzaam, zeker als het verandering van
mensen betreft. Initiatieven als de
BIMCaseweek 2007 kunnen veranderingen
versnellen. Het onderzoeksteam ziet
samen met velen van de deelnemers uit
naar een vervolg op deze week.

BIM = integraliteit?
Het onderzoeksteam is van mening dat de
toegevoegde waarde van een BIM sterk
vergroot kan worden door toepassing
binnen het gehele bouwproces. Het VO is
slechts een eerste schakel binnen een
langere keten. De mogelijkheden en
toegevoegde waarde van een BIM zijn in
de VO fase echter anders dan in een DO
fase. Ook is, gezien de scope van deze
BIMCaseweek, de wijze waarop informatie
in een BIM tijdens de loop van het hele
bouwproces hergebruikt kan worden niet
getoond. Dit integrale aspect dient in de
toekomst verder uitgediept te worden.

Een goed concept alleen leidt niet tot een
omslag in de sector. (1) Het aantonen van
de voordelen en de haalbaarheid van een
40/48
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De BIMCaseweek 2007 was niet mogelijk geweest zonder de
bijdragen van de volgende mensen en partijen:
Hoofdsponsors
Autodesk, Bouwend Nederland, PSIBouw

Co-sponsors
BAM, Ballast Nedam, Strukton, Dura Vermeer, Royal Haskoning, Brink
Groep, Cad & Company, ICN Solutions, Itannex, Wagemaker, Portiva,
Construsoft, Movares, Rijksgebouwendienst

Verdere bijdragen door:
BNA, Fosag, Uneto-VNI, BouwtaaK, Cisco, Gemeentewerken Rotterdam,
Heijmans, T&E Consult, VolkerWessels, Presentation Partners, CadVisual,
Regma Nederland, BuildingSmart Benelux, STABU, Bris

Organisatie van de BIMCaseweek:
Projectleiding: Jan Kees Pikkaart, BouwnD
Administratieve ondersteuning: Susan Stokkink, Stokkink Informatie
Management
Sponsorbegeleiding / Locatie / Organisatie: Kaja Pohlmann, Kater
Produkties
Procesteam: Peter Vroom, Maatschap QM
Procesmanager installaties: Frits van Enk, Veccins Management Installation
Support
Opdrachtformulering: Wim Scheele, Gemeentewerken Rotterdam
Publiciteit / Communicatie: Hubert Heutink, Dietz Communicatie
ICT: Hans Hendriks, deBIMspecialist
Onderzoek en Evaluatie: Arjen Adriaanse, Ballast Nedam
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Deelnemers aan de BIMCaseweek:
Naam

Bedrijfsnaam

1

Ad de Jongh

ICN Solutions

2

Alexander Meeuwsen

Construsoft

3

Ali Nagchband

Brug2006

4

Angelia Zeegers

Rijksgebouwendienst

5

Annemarie den Haan

Cisco

6

Ard den Outer

Gemeentewerken Rotterdam

7

Arjen Adriaanse

Ballast Nedam

8

Bas Boerakker

xDFactory7

9

Bas Salari

Construsoft

10

Bas van Even

Cisco

11

Bjorn Sinnema

Advin

12

Cees Kruit

BAM

13

Cees van Ancum

Cad & Company

14

Ciske van Roessel

Michel Post Architecten bv bna

15

Danny Joseph

CAD & Company

16

Désire van der Weide

Portiva

17

Edwin de Boer

Dura Vermeer

18

Erik van Plateringen

Kater Produkties

19

Frank Aan de Stegge

Vibes

20

Frank Maatje

Aveco de Bondt

21

Frits van Enk

Veccins

22

Gerard Bakker

Ballast Nedam

23

Gerard Wittebol

Nordined-prequest

24

Gertjan Laurenssen

DDS

25

Guus Zwaans

Cadvisual

26

Hans Hendriks

deBIMspecialist

27

Hans Swagers

Stabu

28

Hans van der Horst

Rijksgebouwendienst

29

Hans van Voorthuijsen

BAM Techniek

30

Henk Robbemondt

Cadvisual

31

Henk Schaap

Coins

32

Herke Stuit

Movares
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33

Hubert Heutink

Dietz communicatie

34

Ivan Ivanowski

Studio DD

35

Jaap Bosscha

Gemeentewerken Rotterdam

36

Jaco Prins

BAM Utiliteitsbouw

37

Jan Bouwman

Volker Wessels / Coins

38

Jan Fennema

Construsoft

39

Jan Hulsbosch

Advin / Dura

40

Jan Kees Pikkaart

BouwnD

41

Jan van Baalen

CAD & Company

42

Joost Kampstra

Ballast Nedam

43

Joost Lansbergen

Michel Post Architecten bv bna

44

Joost van Schoot

Portiva

45

Joost Wijnen

Xdfactoryz

46

Jos de Bruijn

Movares

47

Jos Houtvast

CADWeb

48

Jules van der Weide

SCIA

49

Kaja Pohlmann

Katerprodukties

50

Kees Klap

Ballast Nedam IC+E

51

Laurens oude Lashof

Itannex

52

Louis de Leeuw

Regma

53

Marah Kamerling

Ballast Nedam

54

Martijn Braunstahl

MTB Architecten

55

Martijn Dijkers

Movares

56

Michel Post

Michel Post Architecten bv bna

57

Michel Roels

Rijksgebouwen-dienst

58

Mik van Leeuwen

Cadvisual

59

Nico de Kruiter

Nico de Kruiter verlichtingsadvies

60

Patrick Schemkes

Aveco de Bondt

61

Paul Blonk

Rijksgebouwen-dienst

62

Paul Gerts

Ballast Nedam

63

Peter Doorduin

Gemeentewerken Rotterdam

64

Peter van de Bunt

Cad & Company

65

Peter Vroom

QM

66

Radboud Baayen

Stabu

67

Raymond Majoor

Cisco
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68

Raymond Michels

Gemeentewerken Rotterdam

69

Remko de Haan

Atelier-A

70

René Krol

T&E Consult

71

René van der Bijl

Brink Groep

72

Renzo van Rijswijk

T&E Consult

73

Rick Hartog

Vibes

74

Robert Klempau

Nordined-prequest

75

Ron van den Berge

Brink Groep

76

Ronald Lotgerink

Cisco

77

Rutger van de Beek

MTB Architecten

78

Sander Boekhout

BAM Utiliteitsbouw

79

Stefaan Binnemans

Scia

80

Susan Stokkink

Stokkink Informatie Management

81

Tjeerd Dierckxsens

3D Blueprint

82

Tom Pierik

Rijksgebouwendienst

83

Wiek van Vliet

Gemeentewerken Rotterdam

84

Wim Scheele

Gemeentewerken Rotterdam

85

Yvo van Wijk

Portiva
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Van de volgende bedrijven zijn tijdens de BIMCaseweek één of meer
bezoekers geregistreerd:
Bedrijfsnaam
1

3D Blueprint

2

4D Architecten

3

Aannemersbedrijf van Zoelen BV

4

AD Haagsche Courant

5

ADB Consultancy

6

Advin BV

7

AdviStaal

8

Aegor

9

ARCADIS

10

Archidat Bouwkosten

11

Architect en Adviesbureau VROM

12

ARKEY SYSTEMS bv

13

Arta

14

Atrivé

15

Autdesk

16

Avans

17

Aveco de Bondt

18

Ballast Nedam

19

Ballast Nedam Bouw speciale projecten

20

Ballast Nedam Bouwmaterieel

21

Ballast Nedam Business Development

22

Ballast Nedam IC + E

23

Ballast Nedam Infra

24

Ballast Nedam Infra Projecten

25

BAM

26

BAM Civiel

27

BAM Rail bv

28

Bam Techniek

29

Bam U bouw

30

BAM Wegen bv, Regio West

31

Be-Sync B.V.
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32

Beton Son B.V.

33

Bicto N.V.

34

Bin Bin

35

BNA

36

Bouwen met Staal

37

Bouwend Nederland

38

Bouwinfosys

39

Bouwquest

40

Bouwtaak

41

Breedband Architecten & Bouwadvies

42

Brink Groep

43

BRIS

44

Brug2006 BV

45

Bytes for Business

46

CAD & Company

47

Cadac Group

48

Cadvisual

49

Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom

50

CIB

51

Cisco

52

Cobouw

53

Concrete Communicatie

54

CUR

55

De architect

56

De Kruijter

57

De Loods Architecten- en Adviesbureau bv

58

De Twee Snoeken Automatisering

59

De Vree en Sliepen

60

DeltaPi

61

Divisie Projects BV

62

DMC, BAM

63

DSV Rotterdam

64

Dura Vermeer Bouw

65

DuraVermeer Groep

66

EGM architecten bv
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67

FDN Groep

68

FILE2SHARE B.V.

69

Gemeente Rotterdam

70

Generaal van het ministerie van Economische Zaken

71

Hamilton Consult

72

Heijmans

73

Heijmans Infrastructuur

74

Hogeschool INHOLLAND

75

Hogeschool Rotterdam

76

Hogeschool Utrecht

77

Hogeschool van Amsterdam

78

Hogeschool Zeeland

79

Horeyezon

80

IBM

81

IDEOMA intelligent systems bv

82

In Touch

83

ISSUE Information Technology B.V.

84

Itannex

85

JV3D CAD Dienstverlening

86

Koninklijke Vereniging FOSAG

87

KOW Architecten

88

Kraan Bouwcomputing B.V.

89

Kubus

90

Michel Post Architecten

91

MK Vastgoedontwikkeling Goirle BV

92

Movares

93

Multi-development

94

Nordined

95

ODS

96

Plegt-Vos Bouwgroep

97

Pollux

98

Presentation Partner

99

Procap projectmanagement

100

PSIBouw

101

Pylades
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102

Regieraad bouw

103

Rijksgebouwendienst

104

Rijkswaterstaat

105

Royal Haskoning

106

Rws

107

SBR

108

SCIA

109

sdbrecruitment

110

Seven Oaks

111

Slavenburg BV

112

St Traverse

113

Stabu

114

Strukton

115

Strukton Bouw & Vastgoed

116

Synergie

117

Syntens

118

T&Econsult / Strukton

119

Technosoft

120

Ter Steege Bouw Rijssen

121

TNO Bouw en Ondergrond

122

Uneto/VNI

123

Van Hattum en Blankevoort

124

Van Hoogerest Groep

125

Van Meijel Automatisering

126

VBI

127

Vibes

128

Volker Wessels

129

Waco Lingen Beton

130

Wagemaker

131

Workmatch

132

Worksphere

133

WTCB, Adviseur Wetenschappelijk en Technisch Centrum vh Bouwbedrijf
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