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ImplementatieImplementatie van van 

BIMBIMBIMBIM
in het in het architectenbureauarchitectenbureau

Dag 2Dag 2

Programma voor vandaagProgramma voor vandaag

16.1016.10 Korte terugblikKorte terugblik
16.2016.20 SoftwareSoftware
16.5016.50 Uitleg Uitleg QuickscanQuickscan + + 

subsidiemogelijkhedensubsidiemogelijkheden
17.1517.15 Visiepresentaties deelnemersVisiepresentaties deelnemers
18.0018.00 Pauze met buffetPauze met buffet
18.4518.45 Visiepresentaties deelnemersVisiepresentaties deelnemers
19.1019.10 NabesprekingNabespreking
19.4519.45 Een implementatierichtlijnEen implementatierichtlijn
20.0020.00 SluitingSluiting

Meest gebruikte 3D CAD softwareMeest gebruikte 3D CAD software

•• ‘Grote’ pakketten‘Grote’ pakketten
–– Allplan (Nemetchek)Allplan (Nemetchek)
–– ArchiCAD (Graphisoft ArchiCAD (Graphisoft tegenwoordig ook Nemetchektegenwoordig ook Nemetchek))
–– Revit (AutoDesk)Revit (AutoDesk)Revit (AutoDesk)Revit (AutoDesk)
–– Microstation (Bentley)Microstation (Bentley)

•• ‘Kleine’ pakketten‘Kleine’ pakketten
–– Brickscad (Bricksys, België)Brickscad (Bricksys, België)
–– EliteCAD (Zwitserland)EliteCAD (Zwitserland)
–– Tekla Tekla 
–– VectorWorks (Nemetchek, voorheen MiniCad)VectorWorks (Nemetchek, voorheen MiniCad)
–– Adomi (Arkey Systems, Nederland, Adomi (Arkey Systems, Nederland, 

nog in ontwikkeling)nog in ontwikkeling)

‘Hulp’ pakketten‘Hulp’ pakketten

•• NavisWorksNavisWorks ((AutoDeskAutoDesk))
–– ‘Coördinatiesoftware’‘Coördinatiesoftware’
–– Samenvoegen van 3D modellen van verschillende Samenvoegen van 3D modellen van verschillende 

herkomstherkomst
–– ‘Clash ‘Clash ControlControl’ en ‘Design ’ en ‘Design ReviewReview’’
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‘Hulp’ pakketten‘Hulp’ pakketten

•• Solibri Model CheckerSolibri Model Checker
–– Analyse van BIM’s (integriteit, kwaliteit) Analyse van BIM’s (integriteit, kwaliteit) 
–– Controle van het model aan de hand van Controle van het model aan de hand van 

‘Rule Sets’ (bijv. op basis van Bouwbesluit, eigen ‘Rule Sets’ (bijv. op basis van Bouwbesluit, eigen ( j p g( j p g
werkmethodiek, …)werkmethodiek, …)

“Verouderde” pakketten

• AutoCAD 2011
• AutoCAD ADT 

AutoDesk doet hier geen 
ontwikkeling meer op
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Aandachtspunten voor de keuze

• Ondersteuning IFC
• Aansluiting op eigen werkwijze
• Databasestructuur

L i h b ?– Logische opbouw?
– Gemakkelijk te benaderen?
– Eenvoudig te muteren?

• Bijgeleverde bibliotheken
• Zit er ontwikkeling in?
• Ondersteuning (leverancier)
• Prijs

Algemeen: kies wat 
je het meest 
aanspreekt

BIM Quickscan

• Initiatief van TNO Bouw & Ondergrond
• In samenwerking met 8 à 10 

BIM-deskundigen
– Waar onder Spekkink C&R– Waar onder Spekkink C&R

• Hoe hoog op de ‘BIM-ladder’?
• Advies op basis van score

– Welke aspecten verder ontwikkelen?
– Wat met prioriteit op te pakken?

• Gecertificeerde Quickscan adviseurs
• Online systeem

Waar kijkt de BIM Quickscan naar?

• Algemeen
• Organisatie & Management

– Visie/strategie, organisatie, resources, partners

• Mentaliteit en cultuur• Mentaliteit en cultuur
– De mensen

• Informatiestructuur en informatiestromen
• Techniek en toepassing

– Software, gebruik modelserver, enz.

47 vragen
Totaalscore

+ scores per 
thema

Formeel rapport
in pdf, incl. 
diagrammen

Benchmark
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(Mogelijke) vervolgstap

• Na de zomer: uitvoeren BIM Quickscans
– Per bureau die dat wil

• Subsidiemogelijkheden
– Elly van Wattingen– Elly van Wattingen

Belangstelling?
(komen we aan het einde 

op terug)

Richtlijn invoering ICT in bouwprojecten 

• Geleerde lessen uit zes 
praktijksituaties

• Universiteit Twente / PSIBouw
• Ook bruikbaar voor• Ook bruikbaar voor 

projectonafhankelijke invoer 
ICT                

Invoeringsproces

Verankering ImplementatieAdoptieIdeevorming

Stappen binnen ideevormingsfase

1.1 Bepaal het idee en
de toegevoegde waarde

1.4  Bepaal en creëer 

Neem de adoptiebeslissing

1.2  Analyseer het idee op 
hoofdlijnen op invoerbaarheid

1.3  Bepaal de aanpak voor
de adoptiefase

draagvlak voor het
doorlopen van de

adoptiefase

Omgaan met drijfveren,
barrières en risico’s
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Stappen binnen adoptiefase

2.1 Werk het idee uit

2 4 Bepaal en creëer

Neem de 
implementatiebeslissing

2.2  Analyseer het idee per 
actor op invoerbaarheid

2.3  Bepaal de aanpak voor
de implementatiefase

2.4  Bepaal en creëer 
draagvlak voor de

implementatie

Het vervolg op de workshops

• Uitgangspunt: van introductie naar 
implementatie

• BIM Quickscans
– Belangstelling– Belangstelling
– Afspraken maken na afloop

• Terugkomdagen
– Uitgangspunt: 4 à 6 in een jaar
– Uitwisseling ervaring, onderlinge ondersteuning
– Belangstelling

• Individuele begeleiding
– Eigen keuze, met adviseur van eigen keuze


