
BIM
D E B U S I N E S S C A S E



Wat we doen Woningcorporaties:
Begeleiden bij het goed toepassen van data in BIM modellen die 
aansluiten op het beheer.
In kaart brengen van bestaande complexen om vervolgens te kunnen 
renoveren. Scannen en bim.

Schiphol ASM:
C-Pier gemodelleerd o.b.v. ILS Schiphol; dient als voorbeeldmodel voor 
maincontracting Schiphol ASM

Bank:
Opstellen BIM protocol en ILS tbv nieuwbouw, renovatie en 
assetmanagement. 

Bim en Internet of Things:
Visualiseren van sensordata in BIM modellen om gebruik en prestaties 
van gebouwen inzichtelijk te maken.

Modelleren portefeuilles/complexen tbv onderhoud:
Werken aan een slimmere manier om onderhoudsdata vast te leggen

Online BIM
We maken BIM beschikbaar voor partijen zonder tekensoftware. 
BIMkeeper

• Advies

• Modelleren

• Beheren



Wat we doen

Energie- en (bouw)projectmanagement

Integrale ontzorging en pragmatisch. 

• Informatieplicht

• Gecertificeerd EPA-W en EPA-U

• MJOP en MJOB

• Duurzaamheidscans

NEN2767, 2580, 3140, 6059

• Constrcutieve veiligheid uitkragende galerijplaten 

CUR-publicatie 248

• Habion, MVGM, SPF, KiDaFo, Cushman Wakefield



BIM =

BIM is een manier van werken waarbij betrokken partijen gebruik maken van een 
BIM-model voor het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen of exploiteren van een 
gebouw. In het BIM worden alle informatie en afspraken vastgelegd voor het 
ondersteunen van de betrokken partijen in het ontwerp-, bouw- en beheerproces 
gedurende de levenscyclus van bouwwerken.  

3D-model Database met 
INFORMATIE

‘Aan de slag met BIM, gewoon doen!’, 2012

+



Waarom we bimmen?



“It’s kind of obvious. If you’re going to build a 3-D 
thing and the 3-D media is available, why wouldn’t 
you use those, rather than turning everything in 2-D 
slices?”

Dennis Shelden, Gehry Technologies in WIRED



30% van de tijd wordt gespendeerd aan het zoeken naar en valideren van 

informatie 

ontwerp..

bouw..

gebruik!

BEHEREN

Door een BIM model ook te gebruiken bij beheer en onderhoud kan een grote kosten besparing worden gerealiseerd.



INZICHTEN MET BIM

▪ Ruimtemanagement

▪ Tekeningenbeheer in digitaal archief

▪ Status assets in gebouw

▪ Gebruik van het gebouw

▪ Beveiliging

▪ Wet- en regelgeving

▪ Real time data









Case: BIM en zorgvastgoed:

1. Situatie:
• 211 gebouwen
• Weinig tot geen actueel tekenwerk. 
• MJOP gegevens incompleet
• WWS gegevens incompleet 
• Noodzaak tot NEN2580
• In 2 jaar tijd

2. Vraag: 
• NEN2767 actualiseren
• NEN2580 actualiseren

3. Uitdaging: 
• NEN2767 → wat heb ik nodig?
• NEN2580 → wat heb ik nodig

• Secundair: co-makers hebben óók informatie nodig



Case: BIM en zorgvastgoed:

3. Eerste aanbod:
• NEN2767 voor X
• NEN2580 voor Y
• Geen tekenwerk (wel actueel in bezit)
• Versnippering van data

• Kosten worden gemaakt in beheer. Co-makers, adviseurs, ‘faalkosten’ 
valideren van informatie. 

• Wie gaat dat betalen? En wanneer?
• Wat kunnen wij bijdragen om de klant te helpen?



4. Uitwerking

• Actualiseren / opname

• Modelleren bestaande situatie

• Aanbieden in online omgeving met toegang tot BIM modellen en data



5. Lessons learned

• BIM staat niet op zichzelf. Combinatie zoeken met andere processen

• Natuurlijke momenten bepalen

• Kleine stappen maken en klant helpen met de inzichten die er ontstaan.








