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ImplementatieImplementatie van van 

BIMBIM
in het in het architectenbureauarchitectenbureau

Doel workshops + vervolgtrajectDoel workshops + vervolgtraject

•• Op weg helpen en begeleiden van Op weg helpen en begeleiden van 
architectenbureaus die daadwerkelijk met architectenbureaus die daadwerkelijk met 
BIM aan de slag willen BIM aan de slag willen 

•• Implementatie binnen één jaarImplementatie binnen één jaar•• Implementatie binnen één jaarImplementatie binnen één jaar
•• Onderlinge ondersteuningOnderlinge ondersteuning

Géén knoppencursus!

Traject op hoofdlijnenTraject op hoofdlijnen

•• 21 juni: Workshop 121 juni: Workshop 1
–– Wat is BIM en hoe kun je ermee aan de slagWat is BIM en hoe kun je ermee aan de slag

•• 8 juli: Workshop 28 juli: Workshop 2
–– Iets over softwarepakketten (in algemene termen)Iets over softwarepakketten (in algemene termen)–– Iets over softwarepakketten (in algemene termen)Iets over softwarepakketten (in algemene termen)
–– Visie op implementatie per bureauVisie op implementatie per bureau
–– Een invoeringsrichtlijn (ideevorming Een invoeringsrichtlijn (ideevorming –– adoptie adoptie ––

implementatie implementatie –– verankering)verankering)

•• Na de zomer: BIM Na de zomer: BIM QuickscansQuickscans
–– Te plannen in overlegTe plannen in overleg

•• TerugkomdagenTerugkomdagen
–– Gefaciliteerd door BNA, Gefaciliteerd door BNA, SyntensSyntens en Spekkink C&Ren Spekkink C&R

Programma voor vandaagProgramma voor vandaag

16.3016.30 Wat Wat ísís BIMBIM
en waarom moet je dat als architect willen?en waarom moet je dat als architect willen?

16.4016.40 Ervaringen met BIM tot nu toeErvaringen met BIM tot nu toe
17.0017.00 Consequenties voor de opzet van Consequenties voor de opzet van 

projectenprojectenprojectenprojecten
18.0018.00 Pauze met buffetPauze met buffet
18.3018.30 Consequenties van Consequenties van BIMBIM--implementatieimplementatie

in het architectenbureauin het architectenbureau
19.3019.30 ThuisopgaveThuisopgave
19.4519.45 EinddiscussieEinddiscussie
20.0020.00 SluitingSluiting
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WatWat is is 

BIM?BIM?BIM?BIM?
Bijzonder Irritant Modewoord

Veel misbruikte term

Grootste innovatie in het ontwerpvak
in …(100?) jaar

BIM, een definitieBIM, een definitie

•• BIM is een BIM is een methodiekmethodiek, waarbij men , waarbij men 
zorgdraagtzorgdraagt dat dat alle relevante informatie alle relevante informatie 
gedurende de gedurende de hele levenscyclushele levenscyclus wordt wordt 

l b k b h dl b k b h dopgeslagen, gebruikt en beheerdopgeslagen, gebruikt en beheerd, , 
ondersteund door een ondersteund door een 
digitaal (3D) gebouwmodeldigitaal (3D) gebouwmodel

–– Alle partijen die betrokken zijn bij het Alle partijen die betrokken zijn bij het 
bouwproces, werken met bouwproces, werken met dezelfde informatiedezelfde informatie

–– De informatie is De informatie is continu beschikbaar continu beschikbaar en altijd en altijd 
actueelactueel

Bron: 
deBIMspecialist

BouwwerkBouwwerk
InformatieInformatie

Programma
van Eisen

Ontwerp
- Tekeningen
- Berekeningen

Haalbaarheidsonderzoek

Regelgeving

worden 
gerealiseerd 
door:

leiden tot: 

48
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,8

6 6 6 6 6 6 6 6
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8

7,
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first floor

A

Visualisatie

Constructie
- Tekeningen
- Berekeningen

Waarom moet je dit als 
architect willen?

InformatieInformatie
ModelModel

worden 
getoetst 
met:

hebben referenties met:

Installaties
-Tekeningen
- Berekeningen

Simulaties
- Klimaat
- Daglicht, geluid 
- Brand / rookverspreiding
- Energiegebruik  

Technische 
specificaties“Virtueel

bouwen”

Facility Management

Beheer &
onderhoud

1994: “Strategie Bouwinformatica”1994: “Strategie Bouwinformatica”

•• Adviesraad Adviesraad TechnologieBeleidTechnologieBeleid BouwnijverheidBouwnijverheid
(ARTB, voorganger van Regieraad Bouw)(ARTB, voorganger van Regieraad Bouw)

“De partij die straks “De partij die straks 
de digitale informatiestromen in de bouw de digitale informatiestromen in de bouw 
weet te sturen, is spekkoper”weet te sturen, is spekkoper”

architect heeft prima 
uitgangspositie
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Stand van zaken in vogelvluchtStand van zaken in vogelvlucht

•• 80% van de BNA80% van de BNA--architecten op architecten op enigerleienigerlei
wijzewijze bezigbezig met 3D/BIMmet 3D/BIM
•• In In eersteeerste instantieinstantie internintern

•• IngenieursbureausIngenieursbureaus volgenvolgen snelsnel
•• VooralVooral nognog 3D 3D modellerenmodelleren

•• KoppelingenKoppelingen met met andereandere software software nognog geringgering

•• Grote Grote aannemersaannemers lopenlopen vooropvoorop met  met  
‘‘virtueelvirtueel bouwenbouwen’ ’ 
•• KoppelingKoppeling met planning: “4D” met planning: “4D” 

•• 3D3D--ondersteunde ondersteunde samenwerkingsamenwerking in in 
projectenprojecten nognog mondjesmaatmondjesmaat
•• … … maarmaar snelsnel groeiendgroeiend

VoorbeeldprojectVoorbeeldproject

Meander Medisch Centrum
100.000 m2

4.000 ruimten 

VoorbeeldprojectVoorbeeldproject

Ouderenhuisvesting ‘De Veste’
Wonen en gezondheidszorg

Voorbeeldproject(en)Voorbeeldproject(en)

VU Medisch Centrum
Onderzoek & Diagnostiek

+ Jeroen Bosch Ziekenhuis
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VoorbeeldprojectVoorbeeldproject Meander Meander –– het proceshet proces

• Gebruik 3D/BIM was eis van opdrachtgever
Begon met 3D ‘getekend Programma van Eisen’
Wil straks 3D model van het gebouw ‘as built’

• Opdrachtgever betaalt ‘inleereffecten’ architect
• Aantal participanten werkt in één model
• Na 4 jaar: nog steeds één model/database
• Model bij aanbesteding beschikbaar gesteld

De Veste De Veste –– het proceshet proces

•• 3D modelleren door architect uitbesteed aan specialist3D modelleren door architect uitbesteed aan specialist
•• Alle communicatie via een project web applicatie …Alle communicatie via een project web applicatie …
•• … en verder ondersteund door … en verder ondersteund door workflowworkflow management management 

systeemsysteem

Praktijkervaringen, Praktijkervaringen, 
de ‘snelle’ voordelende ‘snelle’ voordelen

• Opdrachtgever/gebruiker (maar ook alle andere 
betrokkenen) krijgt veel meer inzicht

• Klant wordt volwaardig lid van het ontwerpteam
• Toetsrondes, gebruikersoverleg en 

goedkeuringen gaan veel sneller 
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Renovatie Renovatie AhoyAhoy
Bestaande 
constructie

Bron:
Aronsohn

Te slopen 
bouwdelen

Nieuwe 
constructiedelen

Ook zeer 
inzichtelijk voor 

de architect
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Ondersteuning gebruikersoverlegOndersteuning gebruikersoverleg

Auditorium

• Real time  toetsing van het 
ontwerp aan het PvE

• ‘Clash control’  spoort discrepanties 
in deelontwerpen vroegtijdig op

• Vinger aan de financiële pols door gekoppelde
begrotingen
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Stukslijsten (bijv. labmeubilair)Stukslijsten (bijv. labmeubilair)

Ook handig voor
facility management!

Alle tekeningen zijn altijd consistent!
(architect + adviseurs)

Praktijkervaringen, de knelpuntenPraktijkervaringen, de knelpunten

•• (Veel) meer werk / beslissingen in vroege (Veel) meer werk / beslissingen in vroege 
ontwerpfasenontwerpfasen

•• Opdrachtgever/gebruiker moet Opdrachtgever/gebruiker moet nógnóg beter beter 
nadenken over Programma van Eisennadenken over Programma van Eisennadenken over Programma van Eisennadenken over Programma van Eisen

Impact van vroege ontwerpbeslissingenImpact van vroege ontwerpbeslissingen

/ 
ef

fe
ct

Mogelijkheid beïnvloeden kosten/kwaliteit

Kosten van ontwerpwijzigingen

VO DO TO PV UO / DV EXPL

In
sp

an
ni

ng
 /

Traditionele ontwerpproces

BIM ontwerpproces
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Meer praktijkervaringenMeer praktijkervaringen

•• Grenzen tussen ontwerpfasen vervagen / Grenzen tussen ontwerpfasen vervagen / 
vallen wegvallen weg
–– Standaardbeschrijvingen van Standaardbeschrijvingen van output output per fase per fase 

kloppen niet meerkloppen niet meer
–– “Bouwen aan een 3D model is eigenlijk bouwen aan“Bouwen aan een 3D model is eigenlijk bouwen aanBouwen aan een 3D model is eigenlijk bouwen aan Bouwen aan een 3D model is eigenlijk bouwen aan 

een bestekmodel”een bestekmodel”
–– Traditionele honorariumverdeling past niet Traditionele honorariumverdeling past niet 

•• Onzekerheid over aansprakelijkheidOnzekerheid over aansprakelijkheid
–– Eigendom van informatie, naspeurbaarheid van Eigendom van informatie, naspeurbaarheid van 

beslissingenbeslissingen
–– Monika Monika ChaoChao: geen probleem, technisch oplosbaar: geen probleem, technisch oplosbaar

Nog meer praktijkervaringenNog meer praktijkervaringen

•• In één 3D model werken verloopt nog In één 3D model werken verloopt nog 
moeizaammoeizaam
–– Volledig nieuwe manier van denken en doenVolledig nieuwe manier van denken en doen
–– Internet kan grote hoeveelheden data soms niet Internet kan grote hoeveelheden data soms niet 

aanaanaanaan

•• GoedeGoede procesproces-- en en contractafsprakencontractafspraken zijnzijn
absolute absolute noodzaaknoodzaak
–– WieWie is ‘is ‘eigenaareigenaar’ van ’ van welkewelke objectenobjecten??
–– WieWie moetmoet wanneerwanneer welkewelke informatie informatie leverenleveren? ? 
–– WieWie moetmoet wanneerwanneer watwat tekenentekenen??
–– Hoe en Hoe en wanneerwanneer brengbreng je je elkaarelkaar op de op de hoogtehoogte van van 

wijzigingenwijzigingen in het modelin het model
–– WanneerWanneer noemennoemen we het model we het model eeneen VO?VO?

Programma-
tuur regelt 

dit niet voor 
je

Wie moet wanneer wat tekenen?Wie moet wanneer wat tekenen? Citaten ‘ervaringsdeskundigen’ Citaten ‘ervaringsdeskundigen’ 

•• “Succes hangt op dit moment ontzettend af “Succes hangt op dit moment ontzettend af 
van hoe goed mensen met elkaar kunnen van hoe goed mensen met elkaar kunnen 
opschieten” opschieten” 

•• “Je zult met z’n allen moeten werken met een “Je zult met z’n allen moeten werken met een 
bepaalde bibliotheek van objecten, anders bepaalde bibliotheek van objecten, anders 
krijg je deelmodellen die niet op elkaar krijg je deelmodellen die niet op elkaar 
passen”passen”



9

ZónderZónder uniforme objectenbiebuniforme objectenbieb MétMét uniforme objectenbiebuniforme objectenbieb

Wellicht ten overvloede:Wellicht ten overvloede:

•• 3D modelleren 3D modelleren ≠ 3D tekenen / ‘visualiseren’≠ 3D tekenen / ‘visualiseren’
•• 3D tekenpakket ≠ BIM3D tekenpakket ≠ BIM
•• BIM ≠ “projectweb”BIM ≠ “projectweb”

P j t b d l di it l d t iP j t b d l di it l d t i–– Projectweb: delen van digitale documenten via Projectweb: delen van digitale documenten via 
gemeenschappelijke websitegemeenschappelijke website

–– BIM: delen van data via gemeenschappelijk BIM: delen van data via gemeenschappelijk 
digitaal modeldigitaal model

Projectweb is wel goede opstap 
naar delen van data

Nog niet iedereen is eraan toeNog niet iedereen is eraan toe

Een constructeur:Een constructeur:
•• Opdrachtgever ziet ‘t niet, wil het nietOpdrachtgever ziet ‘t niet, wil het niet

–– “Dit is helemaal niet wat ik heb gevraagd, we “Dit is helemaal niet wat ik heb gevraagd, we 
zitten pas in het VO!”zitten pas in het VO!”zitten pas in het VO!  zitten pas in het VO!  

–– Uiteindelijk wordt het goedkoper voor de Uiteindelijk wordt het goedkoper voor de 
opdrachtgever (door lagere faalkosten), maar in opdrachtgever (door lagere faalkosten), maar in 
eerste instantie blijft het vechten voor een eerste instantie blijft het vechten voor een 
adequaat honorariumadequaat honorarium

•• Aannemer kan het niet, gelooft het niet, Aannemer kan het niet, gelooft het niet, 
vertrouwt de data nietvertrouwt de data niet
–– Wil het liefst gewoon bestek en tekeningenWil het liefst gewoon bestek en tekeningen

•• “Installatieadviseurs laten het afweten”“Installatieadviseurs laten het afweten”
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BIM BIM vraagtvraagt in in projectenprojecten::
•• GeïntegreerdGeïntegreerd ontwerpenontwerpen

–– VoordelenVoordelen optimaaloptimaal alsals allealle relevanterelevante disciplines disciplines 
van meet van meet afaf aanaan samenwerkensamenwerken

–– Adviseurs moeten ‘conceptueel meedenken’Adviseurs moeten ‘conceptueel meedenken’
–– Deelontwerpen van verschillende participanten Deelontwerpen van verschillende participanten 

moeten gelijke pas houdenmoeten gelijke pas houden

•• TransparantTransparant werkenwerken en en bereidheidbereidheid tot tot delendelen
van (van (digitaledigitale) informatie ) informatie 
–– OntwerpenOntwerpen wordtwordt steeds minder steeds minder eeneen ‘black box’‘black box’

BIM BIM vraagtvraagt in in projectenprojecten::
Betrekken uitvoeringsdeskundigheidBetrekken uitvoeringsdeskundigheid

–– Uitvoerende partijen hebben andere Uitvoerende partijen hebben andere view view op het op het 
3D model: “Virtueel bouwen”3D model: “Virtueel bouwen”

Architect 
meet netto
oppervlak 

Aannemer wil
bruto oppervlak 

weten

VoorbeeldVoorbeeld

Constructeur: 
stabiliteitswand over 

3 verdiepingen 
(één object)

Aannemer: ik bouw 
‘m in drie keer 
(3 objecten)

BIM vraagt in projecten:BIM vraagt in projecten:

•• Software Software applicatiesapplicaties die die kunnenkunnen werkenwerken met met 
de data de data uituit het BIMhet BIM
–– Op Op ditdit moment moment nognog de de grootstegrootste hindernishindernis
–– HuidigeHuidige praktijkpraktijk:: tientallentientallen computerprogramma’scomputerprogramma’sHuidigeHuidige praktijkpraktijk: : tientallentientallen computerprogramma scomputerprogramma s

die die nietniet met met elkaarelkaar ““pratenpraten””
–– NodigNodig: : gebruikgebruik van van uniformeuniforme objectdefinitiesobjectdefinities

((definitiesdefinities van ‘van ‘dingendingen’ en ’ en hunhun kenmerkendekenmerkende
eigenschappeneigenschappen))

•• “Oplossing” op dit moment: alle “Oplossing” op dit moment: alle 
ontwerpteampartners hetzelfde 3D ontwerpteampartners hetzelfde 3D 
modelleringspakketmodelleringspakket

“Afspraken-
stelsels”
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Dé open uitwisselingsstandaard voor 
3D objectinformatie: IFC

Van Van systeemgebondensysteemgebonden naarnaar openopen

open open standaardenstandaarden

‘gesloten systemen’:‘gesloten systemen’:
uitwisseling softwareuitwisseling software--
gebondengebonden

‘open ‘open systemensystemen’:’:
uitwisselinguitwisseling systeemsysteem--
onafhankelijkonafhankelijk

Onder andere 
“objecten-

bibliotheken”

IFC (Industrial Foundation Classes)IFC (Industrial Foundation Classes)

•• OntwikkeldOntwikkeld door door BuildingSMARTBuildingSMART
–– WereldwijdWereldwijd consortium van consortium van softwareleverancierssoftwareleveranciers, , 

opdrachtgeversopdrachtgevers, , marktpartijenmarktpartijen

•• DefinitiesDefinities van van objectenobjectenjj
–– door door beschrijvingbeschrijving van van hunhun topologischetopologische en en 

geometrischegeometrische eigenschappeneigenschappen

•• BijvoorbeeldBijvoorbeeld: : DeurDeur
–– BreedteBreedte: : …… mm…… mm
–– HoogteHoogte:: …… mm…… mm
–– DikteDikte:: …… mm…… mm
–– VrijeVrije doorgangdoorgang:: …… mm…… mm
–– LocatieLocatie:              xyz :              xyz t.o.vt.o.v. . referentiepuntreferentiepunt

Het 
“objecttype” 
of “concept” 

deur

Door 
projectgericht 
waarden in te 

voeren, wordt het 
een uniek “object”
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IFC vooralsnog beperktIFC vooralsnog beperkt

IFC
Initiatief:
STABU

“IFD Library 
for Building 

SMART”

STABU

BuildingSMART: “Dit 
gaan wij niet doen!”

Basis: IFC

Van IFC Van IFC naarnaar IFD LibraryIFD Library
DeurDeur

–– BreedteBreedte: : …… mm…… mm
–– HoogteHoogte:: …… mm…… mm
–– DikteDikte:: …… mm…… mm
–– VrijeVrije doorgangdoorgang:: …… …… mmmm

Aanvulling:
IFD Library

jj g gg g
–– LocatieLocatie:              …… :              …… t.o.vt.o.v. . referentiereferentie
–– BrandwerendheidBrandwerendheid :: …… min…… min
–– Geluidwerendheid:        Geluidwerendheid:        -- …… dB(A)…… dB(A)
–– Kleur:Kleur: …… RAL…… RAL
–– ………:………: …………….…………….
–– ………:………: …………….…………….
–– Fabrikaat:Fabrikaat: …………….…………….

In de loop van de tijd 
aanvullen met nieuwe 

‘property sets’
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Drie manieren van Drie manieren van 
samenwerken via BIMsamenwerken via BIM

1.1. Alle participanten werken letterlijk in één Alle participanten werken letterlijk in één 
modelmodel

22 é d ll ( l ) ké d ll ( l ) k2.2. Eén modelleur (BIM specialist) verwerkt Eén modelleur (BIM specialist) verwerkt 
centraal alle informatie in een BIMcentraal alle informatie in een BIM

3.3. Werken met ‘aspectmodellen’Werken met ‘aspectmodellen’

BouwwerkBouwwerk
InformatieInformatie

Programma
van Eisen

Ontwerp
- Tekeningen
- Berekeningen

Haalbaarheidsonderzoek

Regelgeving

worden 
gerealiseerd 
door:

leiden tot: 

48

22
,8

6 6 6 6 6 6 6 6

7,
8

7,
8

7,
2

2

D

B

A

C

1 3 4 5 6 7 8 9

A'

C C'

first floor

A

Visualisatie

Constructie
- Tekeningen
- BerekeningenWordt het dít of BIM BAM BOM?

Building Information Model (ontwerp)InformatieInformatie
ModelModel

worden 
getoetst 
met:

hebben referenties met:

Installaties
-Tekeningen
- Berekeningen

Simulaties
- Klimaat
- Daglicht, geluid 
- Brand / rookverspreiding
- Energiegebruik  

Technische 
specificaties“Virtueel

bouwen”

Facility Management

Beheer &
onderhoud

Building Information Model (ontwerp)

Building Assembly Model (uitvoering)

Building Operation Model (exploitatie)

Moeten we 
– op termijn –
niet willen…

Alle participanten in één modelAlle participanten in één model

•• Meest ‘zuivere’ werkwijze, ideaalmodelMeest ‘zuivere’ werkwijze, ideaalmodel
•• Vraagt zeer veel van de mensen, de Vraagt zeer veel van de mensen, de 

organisatie, de hardware en de softwareorganisatie, de hardware en de software
•• In de praktijk nog (zeer) moeizaamIn de praktijk nog (zeer) moeizaam•• In de praktijk nog (zeer) moeizaamIn de praktijk nog (zeer) moeizaam
•• Een constructeur:Een constructeur:

–– “Wanneer de architect een deuropening “Wanneer de architect een deuropening 
verplaatst, kan het zo maar zijn dat een verplaatst, kan het zo maar zijn dat een 
draagmuur draagmuur mééméé verschuift, zonder dat je het verschuift, zonder dat je het 
merkt”merkt”

•• Sterke regisseursrol noodzakelijkSterke regisseursrol noodzakelijk
•• Wie beheert het model?Wie beheert het model?

Eén Eén BIMBIM--specialistspecialist voert alle info invoert alle info in
•• BIMBIM--specialistspecialist is zeer machtigis zeer machtig
•• Stuurt de architect en adviseurs aanStuurt de architect en adviseurs aan
•• Eenduidig versiebeheer mogelijkEenduidig versiebeheer mogelijk
•• (Relatief) onafhankelijk van de software van (Relatief) onafhankelijk van de software van 

ti i tti i t

Diverse 
specialistische 

bureaus 
bieden dit als participantenparticipanten

–– Hoe meer de modelleur digitaal kan overnemen, Hoe meer de modelleur digitaal kan overnemen, 
hoe beterhoe beter

•• Ontwerpende partners afhankelijk van de Ontwerpende partners afhankelijk van de 
zorgvuldigheid en deskundigheid van zorgvuldigheid en deskundigheid van BIMBIM--
specialistspecialist
–– Maar deze neemt aansprakelijkheid niet over!!Maar deze neemt aansprakelijkheid niet over!!

bieden dit als 
dienst aan
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Werken met aspectmodellenWerken met aspectmodellen

•• Architect en adviseurs modelleren separaat Architect en adviseurs modelleren separaat 
eigen deelontwerpeneigen deelontwerpen
–– Bouwkundig model, constructief model, Bouwkundig model, constructief model, 

installatiemodelinstallatiemodel

•• Periodieke clashPeriodieke clash controlscontrols•• Periodieke clash Periodieke clash controlscontrols
–– ClashesClashes oplossen in gezamenlijke ontwerpsessiesoplossen in gezamenlijke ontwerpsessies

•• Alle Alle clashesclashes opgelost en iedereen tevreden: opgelost en iedereen tevreden: 
samenvoegen tot één model en ‘bevriezen’samenvoegen tot één model en ‘bevriezen’
–– Uitgangspunt voor uitwerking aspectmodellen in Uitgangspunt voor uitwerking aspectmodellen in 

de volgende rondede volgende ronde

•• Model bevat in feite alleen gezamenlijke infoModel bevat in feite alleen gezamenlijke info
•• Wie heeft de regie?Wie heeft de regie?

Werken met aspectmodellenWerken met aspectmodellen

Bouwkundig 
BIM

Constructief
BIM

“KernBIM”Data die voor 90%
i IFC k d

Installatietechnisch 
BIM

KernBIM

Als regisseur van het 
ontwerpproces moet je 

hier bovenop willen 
zitten

via IFC kunnen worden
uitgewisseld

Aandachtspunten voor opzet project

•• StelStel eeneen protocol op voor protocol op voor samenwerkingsamenwerking, , 
communicatiecommunicatie en en gegevensuitwisselinggegevensuitwisseling
–– IPD IPD –– “Integrated Project Delivery Manual”“Integrated Project Delivery Manual”

•• SluitSluit contractencontracten die die passenpassen bijbij
3D/BIM 3D/BIM ondersteundondersteund procesproces
–– AfgestemdAfgestemd op op meermeer informatie in informatie in vroegevroege fasenfasen

•• HoudHoud voortdurendvoortdurend in het in het oogoog watwat de de 
opdrachtgeveropdrachtgever kankan en en wilwil met het BIMmet het BIM

Opstelling 
opdrachtgever is 
doorslaggevend!

Voordelen voor opdrachtgevers

•• VeelVeel meermeer inzichtinzicht in in planvormingplanvorming
•• SnelleSnelle goedkeuringsproceduresgoedkeuringsprocedures
•• EenduidigeEenduidige informatieinformatie

P f tP f t f t df t d d l td l t–– Perfect Perfect afgestemdeafgestemde deelontwerpendeelontwerpen
–– GeenGeen ‘ ‘ verrassingenverrassingen’  in de ’  in de uitvoeringsfaseuitvoeringsfase
–– AanzienlijkAanzienlijk minder minder faalkostenfaalkosten
–– Minder Minder discussiesdiscussies over over meerwerkmeerwerk

•• HergebruikHergebruik digitaaldigitaal model voor model voor exploitatieexploitatie
en en beheerbeheer

•• Per Per saldosaldo: : hogerehogere kwaliteitkwaliteit tegentegen lagerelagere
kostenkosten
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Consequenties voor het bureauConsequenties voor het bureau

•• Niet zomaar een volgende stap in de Niet zomaar een volgende stap in de 
automatiseringautomatisering

•• Grootste innovatie in het vak in misschien Grootste innovatie in het vak in misschien 
wel 100 jaarwel 100 jaarwel 100 jaarwel 100 jaar

•• BIM is uiterst strategische toolBIM is uiterst strategische tool
–– RegisseurRegisseur van het van het ontwerpontwerp-- en en bouwprocesbouwproces kankan

zichzich nietniet permitterenpermitteren omom nietniet met BIM met BIM bezigbezig tete
zijnzijn

•• Vraagt om beslissingen en betrokkenheid op Vraagt om beslissingen en betrokkenheid op 
directieniveaudirectieniveau

Meer consequentiesMeer consequenties

•• BIM zal uitvoering architectenvak BIM zal uitvoering architectenvak 
fundamenteel veranderenfundamenteel veranderen

•• TransparantTransparant werkenwerken en informatie en informatie delendelen
–– OntwerpenOntwerpen wordtwordt steeds mindersteeds minder eeneen ‘black box’‘black box’–– OntwerpenOntwerpen wordtwordt steeds minder steeds minder eeneen black boxblack box

•• GrenzenGrenzen tussentussen functiesfuncties vervagenvervagen
–– WaarWaar eindigteindigt het het ontwerpenontwerpen en en begintbegint het het 

modellerenmodelleren
–– ‘‘TekenenTekenen’ ’ wordtwordt moeilijkermoeilijker door door grotegrote hoeveelheidhoeveelheid

informatie die informatie die wordtwordt gegenereerdgegenereerd
–– ‘Real time’ ‘Real time’ ontwerpevaluatieontwerpevaluatie
–– GaatGaat de architect de architect wellichtwellicht zelfzelf modellerenmodelleren? ? 

Meer consequentiesMeer consequenties

•• NieuweNieuwe vaardighedenvaardigheden / / competentiescompetenties / / 
functiesfuncties (?) (?) nodignodig
–– TekenenTekenen is is nietniet langerlanger het het trekkentrekken van van lijnenlijnen, , 

maarmaar het het manipulerenmanipuleren van 3D van 3D objectenobjectenpp jj
–– 3D 3D modellerenmodelleren
–– IntegraalIntegraal ontwerpenontwerpen
–– Life Cycle Life Cycle denkendenken
–– BeheerBeheer en management van het BIMen management van het BIM
–– WorkflowmanagementWorkflowmanagement
–– SamenwerkenSamenwerken via project websites via project websites 
–– ZieZie notitienotitie ““CompetentiesCompetenties die die eeneen

architectenbureauarchitectenbureau nodignodig heeftheeft ….”….”

Nog meer consequentiesNog meer consequenties

•• BeheerBeheer BIM BIM trekttrekt andereandere taken taken aanaan
–– OokOok grenzengrenzen tussentussen disciplines disciplines vervagenvervagen
–– ConstructieConstructie-- en en installatietekeningeninstallatietekeningen wordenworden uituit

het het centralecentrale model model gegenereerdgegenereerdg gg g
–– Met Met traditioneletraditionele honorariumverdelingenhonorariumverdelingen komkom je je 

nietniet uituit de de voetenvoeten

•• GeenGeen separate separate bestekdocumentenbestekdocumenten of of 
begrotingenbegrotingen meermeer
–– AlleAlle info zit in het modelinfo zit in het model
–– ConsequentiesConsequenties voor voor functiefunctie--invullinginvulling van van 

bestekschrijverbestekschrijver en en kostendeskundigekostendeskundige

•• AlsAls vanzelfvanzelf meermeer geïntegreerdegeïntegreerde contractencontracten
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Tot slotTot slot

•• Werken met 3D/BIM is nog een proces van Werken met 3D/BIM is nog een proces van 
vallen en opstaan …vallen en opstaan …

•• … wordt vaak nog wat mooier voorgesteld … wordt vaak nog wat mooier voorgesteld 
dan het in werkelijkheid isdan het in werkelijkheid isdan het in werkelijkheid isdan het in werkelijkheid is

•• Positieve ervaringen overheersenPositieve ervaringen overheersen
•• Werken met BIM wordt absoluut onze Werken met BIM wordt absoluut onze 

toekomsttoekomst

Er is geen weg 
terug!

Opdracht voor de volgende keerOpdracht voor de volgende keer

1.1. Schrijf een ‘strategische beleidsnotitie’ voor Schrijf een ‘strategische beleidsnotitie’ voor 
de implementatie van BIMde implementatie van BIM
•• Visie en marktstrategieVisie en marktstrategie
•• Waar wil je als bureau staan in eenWaar wil je als bureau staan in eenWaar wil je als bureau staan in een Waar wil je als bureau staan in een 

gedigitaliseerd bouwprocesgedigitaliseerd bouwproces

2.2. Bepaal een aanpak voor de implementatieBepaal een aanpak voor de implementatie
•• InternIntern
•• Extern: wijze Extern: wijze van samenwerken met van samenwerken met 

ontwerpteampartners via BIMontwerpteampartners via BIM

3.3. Stel een top 5 samen van competenties die Stel een top 5 samen van competenties die 
het bureau moet ontwikkelen om invulling het bureau moet ontwikkelen om invulling 
te geven aan het te geven aan het BIMBIM--beleidbeleid

Opdracht voor de volgende keerOpdracht voor de volgende keer

•• Stuur document uiterlijk 6 juli a.s. naar Stuur document uiterlijk 6 juli a.s. naar 
dik@dik@spekkink.nlspekkink.nl

•• Bereid een presentatie voor van ca. 10 Bereid een presentatie voor van ca. 10 
minutenminutenminutenminuten

•• Presenteer antwoorden op de vragen in Presenteer antwoorden op de vragen in 
tweede workshoptweede workshop


