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Bijlage 1.  HEIJMANS UTILITEITSBOUW 
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming, actief in de sectoren 
Vastgoed en Woningbouw, Utiliteitsbouw en Techniek en Infra. Buiten 
Nederland is Heijmans actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 
Eind 2009 telde het bedrijf 9.410 medewerkers die samen opbrengsten 
realiseerden van circa € 3 miljard. De combinatie van vastgoed, woningbouw, 
utiliteitsbouw, installatietechniek en infra is de kracht van Heijmans. Daarin is 
Heijmans een grote, leidende onderneming waarin vakmanschap en 
conceptuele verbeeldingskracht samengaan. 

1.1 SECTOREN BINNEN HEIJMANS 

 

F I G U U R  1 - 1  |  ORGANISATIESTRUCTUUR HEIJMANS N.V. 

De 5 sectoren van Heijmans zijn weergegeven in Error! Reference source 

not found. en worden hieronder besproken.  

VASTGOED  

De sector Vastgoed richt zich op het initiëren, ontwikkelen en verkopen van 
vooral woningen en daarnaast op winkels, kantoren, bedrijfsterreinen, scholen 
en zorginstellingen.  

W ONINGBOUW  

De sector woningbouw richt zich op het realiseren van huisvesting, inclusief 
onderhoud en service, in alle segmenten van de markt. De activiteiten 
omvatten zowel nieuwbouw als het herstel en de verbouw c.q. renovatie van 
woningen. 

UTILITEITSBOUW  

De sector utiliteitsbouw richt zich op het realiseren van hoogwaardige 
bedrijfshuisvesting in de marktsegmenten gezondheidszorg, (semi)overheid 
en commercieel vastgoed. De activiteiten omvatten zowel nieuwbouw als het 
herstel en de verbouw c.q. renovatie van scholen, zorginstellingen en 
luchthavens, maar ook winkels en kantoren. 
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TECHNIEK  

De sector Techniek betreft het in 2007 geacquireerde Burgers Ergon. Dit 
bedrijf ontwerpt, realiseert en onderhoudt complete elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties in de marktsegmenten gezondheidszorg, 
(semi)overheid, commercieel vastgoed, onderwijs en high tech clean 
industrie. 

INFRA  

De sector Infra richt zich op ontwerp, advies, uitvoering en onderhoud van 
grond-, weg-, beton-, en waterbouw, milieu, sloop en recycling, technische en 
verkeersinfrastructuur (kabels, leidingen, verkeerssystemen), sport- en 
groenvoorzieningen en industriële dienstverlening.  

[Heijmans N.V., 2011] 

1.2 UTILITEITSBOUW &  TECHNIEK 
Utiliteitsbouw & Techniek biedt een compleet dienstenpakket aan voor de 
utilitaire markt, zowel op het gebied van nieuwbouw, herstel, renovatie en 
onderhoud van gebouwen als de gebouwinfrastructuur.  

Utiliteitsbouw heeft drie regionale vestigingen in Rosmalen, Rotterdam en 
Leeuwarden vanwaar projecten in heel Nederland worden aangestuurd. Grote 
utilitaire projecten die stuk voor stuk uniek zijn en die ons als bedreven 
bouwers de kans geven om te laten zien wat we allemaal in huis hebben. 
Zowel op het gebied van planning, logistiek en uitvoeringstechniek als project- 
en procesmanagement. Heijmans Utiliteitsbouw richt zich op speciale utilitaire 
markten, zoals die voor parkeergarages, of de nieuwbouw en verbouw van 
zorgcentra, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, (hoofd)kantoren en 
bedrijfspanden. Maar ook na de bouw blijft Heijmans bij haar klanten 
betrokken. De servicebouw vestigingen in Drachten, Leiderdorp, Rotterdam, 
Rosmalen, Schiphol, Geleen en Apeldoorn nemen hen graag de zorg voor 
service, onderhoud en beheer uit handen. 

Techniek (Burgers Ergon) heeft zeven vestigingen en is gespecialiseerd in 
projecten op het gebied van werktuigbouwkunde en elektrotechniek. 
Bundeling van beide installatietechnische disciplines zorgt voor een 
multidisciplinaire aanpak van projecten en een breed terrein aan 
installatiedienstverlening. Er zijn tal van gespecialiseerde activiteiten: van 
klimaatbeheersing, brandbeveiliging en cleanrooms tot verlichting, 
databekabeling, beveiligingssystemen, data- en telefoniesystemen en 
gebouwbeheerssystemen. Techniek ontwerpt, realiseert en onderhoudt 
complete technische installaties voor opdrachtgevers in de marktsegmenten 
commercieel vastgoed, (semi)overheid, gezondheidszorg en high tech clean 
industrie.  

De combinatie van utiliteitsbouw en techniek biedt voor tal van de klanten 
vele mogelijkheden. Creativiteit, oplossingen en snelle time-to-market worden 
haalbaar en zijn al toegepast in diverse projecten. 

[Heijmans N.V., 2011] 
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1.3 HEIJMANS EN BIM 
Ook binnen Heijmans wordt getracht BIM in te zetten. Er bestaat echter geen 
document waarin Heijmans een visie op BIM en het gebruik ervan geeft. Het 
volgende is wel terug te vinden in het duurzaamheidsverslag van Heijmans.  

“BIM staat voor Bouw Informatie Model en is een techniek waarbij informatie 
met betrekking tot een gebouw(-ontwerp) opgeslagen en gekoppeld wordt 
aan een 3-dimensioniaal computermodel van het gebouw. De techniek maakt 
het mogelijk de ingevoerde informatie  per doel op een efficiënte en 
overzichtelijke manier te presenteren aan iedereen betrokken bij het 
ontwerpproces. BIM leidt tot een efficiënte (en daarmee meer duurzame) 
bedrijfsvoering tijdens het ontwerpproces, de bouwuitvoering en het 
gebouwonderhoud. […] BIM maakt het mogelijk de bouwuitvoering op een 
hoog detailniveau te simuleren waardoor fouten vooraf worden gesignaleerd. 
Dit helpt de faalkosten terug te dringen en daarmee ook de verspilling van 
materiaal en energie te verminderen. Meer en beter toegankelijke informatie 
over het gebouw maakt verder een efficiënter gebouwonderhoud mogelijk. “ 

[Heijmans N.V., 2010] 

Voor de komende jaren zijn er ambities opgesteld voor Heijmans N.V.  Deze 
ambitie vertaalt zich in de volgende speerpunten: 

• Kwaliteit 
o Nul restpunten 
o Verbetering van producten en processen  

• Duurzaamheid - toonaangevend in de markt 

• Winstgevendheid 
o Verlaging van (faal)kosten 
o Integrale aanpak en synergie tussen sectoren 

 [Heijmans N.V., 2011] 

Heijmans hoopt met het gebruik van BIM een substantiële bijdrage te kunnen 
leveren aan het waarmaken van deze ambities. Verlaging van de (faal)kosten 
is een belangrijke bijdrage van het werken met een BIM, waardoor de 
winstgevendheid verhoogd zal worden. Verlagen van de (faal)kosten gebeurt 
onder andere door voortijdige signalering en eliminering van de knelpunten en 
problemen in het bouwproces. Ook gebeurt dit door een efficiënter 
voorbereidingsproces door (gedeeltelijke) overname van handmatige 
activiteiten door de computer (in het BIM). 

Doordat bij het werken met een BIM ook een verregaande samenwerking 
tussen meerdere partijen vereist is, zal er een meer integrale aanpak van 
projecten komen. Tussen de Techniek en Bouw afdelingen zal beter kunnen 
worden samengewerkt. Zoals hierboven al besproken, kan ook de 
duurzaamheid verbetert worden door middel van een Bouw Informatie Model. 
Uiteindelijk zal ook de kwaliteit beter worden, en zullen er geen restpunten 
ontstaan, omdat de problemen vooraf al kunnen worden gesignaleerd. 
Kortom, met behulp van BIM zullen de ambities beter kunnen worden 
verwezenlijkt.  
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Bijlage 2.  INTERVIEW WERKVOORBEREIDER EN INKOPER 
 

Datum: 

Naam: 

Functie: 

Werkzaamheden/inhoud van functie: 

 

 

 

Project: 

Ervaring met BIM:  

 

 

 

Afstuderen: Dit interview vind plaats voor het afstudeeronderzoek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, specialisatie Uitvoeringstechniek. Het 
afstudeeronderwerp is het gebruik van BIM in het inkoopproces.  

Inhoud en doel interview: Zoals al eerder gezegd, gaat dit interview over het 
inkoopproces en het gebruik van BIM hierin. Met behulp van interviews wordt 
informatie verzameld over de procesveranderingen bij en de voorwaarden 
van het gebruik van BIM in het inkoopproces.  Uiteindelijk wordt een efficiënt 
inkoopproces ontworpen, waarbij er wordt gestreefd naar een 40 % 
tijdsbesparing ten opzichte van het huidige inkoopproces..  
Voor dit interview wordt specifiek ingegaan op het inkoopproces voor een 

prefab betonnen casco.  

Duur van het interview: ong. 1 uur.  

Het interview wordt opgenomen, tegelijkertijd zal ik ook aantekeningen 
maken om de draad van het onderzoek vast te kunnen houden.  

Heb je nu al vragen? 
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Ik ben aan het onderzoeken op welke manier BIM kan worden toegepast in 
het inkoopproces. Om te onderzoeken wat er zal veranderen, wordt er eerst 
ingegaan op het inkoopproces zoals dat plaatsvindt (plaatsvond) zonder het 
gebruik van BIM. Het inkoopproces loopt als volgt (afbeelding van 
inkoopproces). 

Ik wil graag ingegaan op de informatie die nodig is en verzameld moet 
worden in al deze stappen om het prefab beton casco te kunnen inkopen. 
Welke gegevens zijn per stap in het inkoopproces nodig voor het 

inkopen van het prefab beton casco?  

A. Benodigde gegevens voor  
wanden, vloeren en kolommen… 

(te verwachtte) richting antwoord 

1. Specificeren 

• Offerte-aanvraag 
o Locatie: demarcatie 
o Hoeveelheden: uittrekstaat 

• Waar komt de informatie nu vandaan? 

• Informatie die niet in het bestek staat? 

• Wijzigingen gedurende het proces 

 

Object, element,aantal (ong), locatie,  

Locatie tov gebouw 

Altijd? Welke hoeveelheden 

Tekeningen? Elders? 

Bijv. logistiek, volgorde, etc. 

Veel/weinig, waarin?Hoe doorgeven? 

2. Selecteren 

• Vergelijken op welke punten: spiegelen 

• Extra gegevens na specificatie? 

• Waar komt de informatie nu vandaan? 

 

Welke hoeveelheden (m2, aantal), budget, etc 

Aanvullingen 

Tekeningen, budget, etc. 

3. Contracteren  

4. Bestellen 

• Levertijden? 

• Specificaties locatie bouwplaats? 

• Waar komt de informatie nu vandaan? 

 

Wanneer geleverd 

Specifieke locatie aangegeven 

Tekeningen, planningen 

5. Bewaken 

• Bijhouden wat wel en niet is ingekocht 

• Waar komt de informatie nu vandaan? 

• Wijzigingen gedurende het proces 

 

Ingekochte hoeveelheden, elementen 

Planningen, inkoopschema 

Hoe doorgeven? 

6. Nazorg en evaluatie 

• Bepalen meer- en minderwerk 

• Waar komt de informatie nu vandaan? 

 

Hoeveelheden, extra tijd,  

Tekeningen, planningen 

B. Proces in huidige situatie  

1. Functies en verantwoordelijkheden In welke processtappen taken en verantwoordelijkheden 

2. Communicatie met onderaannemer Op welke manier, email, tekeningen, bellen, overleg 

3. Risico’s / knelpunten Van huidige inkoopproces, processtappen 

4. Foutgevoelige processen Processtappen 

5. Arbeidsintensieve processen Processtappen 

6. Kansen voor gebruik BIM Processtappen, specifieke bezigheden, algemeen 

C. Veranderingen in het proces  

1. Processtappen Veranderingen bij stappen: welke input, output, middelen, 
personen, Zie C 

2. Functie- en verantwoordelijkheden Functie-inhoud en verantwoordelijkheden straks 

3. Afspraken Zie B 
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4. Investeringen in BIM-opzet Investering in tijd/geld, tov opbrengst 

5. Tijdsbesparing Verwachtte besparing in %, uren/minuten, tov huidig 

6. Te verwachtte voordelen voor het proces Bijv. tijdsbesparing, meer inzicht, etc.  

 

Afsluiting 

Ik ben aan het einde van het interview gekomen. Heb je nog iets gemist of 
heb je nog vragen? 

Bedankt voor het interview. Mochten er nog dingen te binnen schieten, dan 
kun je mij op de volgende manier bereiken: email + telefoonnummer.  

De antwoorden die gegeven zijn, worden verwerkt in het afstudeeronderzoek. 
Het doel van het onderzoek is uiteindelijk het ontwerpen van een efficiënt 
inkoopproces met gebruik van BIM, inclusief alle voorwaarden die hierbij 
nodig zijn.  
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Bijlage 3.  INTERVIEW BIM-ENGINEERS 
 

Datum: 

Naam: 

Functie: 

Werkzaamheden/inhoud van functie: 

 

 

Project: 

Ervaring met BIM:  

 

 

 

Afstuderen: Dit interview vind plaats voor het afstudeeronderzoek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, specialisatie Uitvoeringstechniek. Het 
afstudeeronderwerp is het gebruik van BIM in het inkoopproces.  

Inhoud en doel interview: Zoals al eerder gezegd, gaat dit interview over het 
inkoopproces en het gebruik van BIM hierin. Met behulp van interviews wordt 
informatie verzameld over de procesveranderingen bij en de voorwaarden 
van het gebruik van BIM in het inkoopproces.  Uiteindelijk wordt een efficiënt 
inkoopproces ontworpen, waarbij er wordt gestreefd naar een 40 % 
tijdsbesparing ten opzichte van het huidige inkoopproces.  
Voor dit interview wordt specifiek ingegaan op het inkoopproces voor een 

prefab betonnen casco.  

Duur van het interview: ong. 1 uur.  

Het interview wordt opgenomen, tegelijkertijd zal ik ook aantekeningen 
maken om de draad van het onderzoek vast te kunnen houden.  

Heb je nu al vragen? 

 

 

 

Dit interview gaat specifiek over het inkoopproces van het prefab betonnen 
casco waarbij BIM wordt gebruikt. 
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A. Modelinhoud (Te verwachtte) richting antwoord 

1. Hoe is het prefab casco gemodelleerd? 
(ideaal) 

• Wanden 
o Van vloer tot vloer – doorlopend 
o Doorlopend over dwarswanden 
o Sparingen 
o Aansluiting op vloeren 
o Elementen indeling 

 

 

Onderste punt, hoogste punt 

Ideaal doorlopend of juist korte wanden 

In het object/los, meerdere lagen sparingen 

Op vloer, onder/boven vloer 

Wel/niet – door wie, wanneer 

• Vloeren 
o Inclusief deklaag 
o In te storten voorzieningen 
o Elementen indeling 

 

Wel/niet 

Wel/niet, bijv. bevestigingsmiddelen 

Wel/niet –door wie, wanneer, één geheel 

• Kolommen Anders dan wanden? 

2. Detailniveau / schaal Bijv, Tot ong. 1:50, 

3. Welke informatie kan worden 
gemodelleerd/toegevoegd aan model? 

• Wie doet dat? 

Bijv. Type, materiaal, kosten, leverancier, brandwerendheid, 
Alleen tekst/automatisch aangevuld 
Arch/modelleur/BIM-eng/anders 

4. Beperkingen informatie-opslag Wat wordt niet toegevoegd aan model? 

5. Automatisch gegenereerde hoeveelheden 

• wat houden ze in 
Bijv, Oppervlakte in m2, wat wordt meegerekend, Sparingen?, 
Hoogte, 

6. Wijzigingen in het ontwerp 

• Hoe doorgegeven? 
Veel/weinig, wanneer, 

Dmv tekst, nieuw model, etc.  

7. Knelpunten  

• in modelinhoud 

• in samenwerking met model 

 

Bijv. onbruikbare info, niet gemodelleerd 

Ervaringen met aannemer, constructeur 

B. Afspraken  

1. Controle modelinhoud 

• Wat moet worden gecontroleerd? 

• Betrouwbaarheid van de informatie 

Wie? Wanneer? Clashes met andere modellen, extra 
gegevens, etc. 

Bruikbaarheid door wvb 

2. Tekenafspraken Bijv. namen van families, start/eind wand 

3. Aanleveren model ipv tekeningen  

• Verandering in contractwijze 
Verplichting leveren model, Wanneer welke info in model, extra 
data bij objecten. 

4. Door wie wat gemodelleerd? 

• Uitvoeringsmodel 

• Bouwkundig model 

• Constructief model 

• Aanvullende informatie over/van 
leveranciers 

Eén model of meerdere modellen 

Bijv. planningsvolgorde 

Ontwerp 

Constructieve onderdelen 

Naam leverancier, bestelt, specifieke onderdelen van bestelde 
objecten 

5. Modeltoegang 

• Voor wie? 
Bijv, arch, aannemer, onderaannemer, adviseurs 

C. Mogelijkheden BIM in inkoop nu en in de toekomst 
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1. Specificeren 

• Demarcatie 

• Uittrekstaat 
2. Selecteren 

• Spiegelen 

• Budget 
3. Contracteren 
4. Bestellen 

• Levertijden 

• Specificaties locatie bouwplaats 
5. Bewaken 

• Bijhouden wat wel en niet is ingekocht 

• Toevoegen leveranciers aan model 
6. Nazorg en evaluatie 

• Bepalen meer- en minderwerk 

Zie processchema’s 

D. Veranderingen in het proces  

1. Processtappen Veranderingen bij stappen: welke input, output, middelen, 
personen, Zie C 

2. Functie- en verantwoordelijkheden Functie-inhoud en verantwoordelijkheden nu /straks 

3. Afspraken Zie B 

4. Investeringen in BIM-opzet Investering in tijd/geld, tov opbrengst 

5. Tijdsbesparing Verwachtte besparing in %, uren/minuten, tov huidig 

6. Te verwachtte voordelen voor het proces Bijv. tijdsbesparing, meer inzicht, etc.  

 

Afsluiting 

Ik ben aan het einde van het interview gekomen. Heb je nog iets gemist of 
heb je nog vragen? Bedankt voor het interview. Mochten er nog dingen te 
binnen schieten, dan kun je mij op de volgende manier bereiken: email + 
telefoonnummer.  

De antwoorden die gegeven zijn, worden verwerkt in het afstudeeronderzoek. 
Het doel van het onderzoek is uiteindelijk het ontwerpen van een efficiënt 
inkoopproces met gebruik van BIM, inclusief alle voorwaarden die hierbij 
nodig zijn.  
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Bijlage 4.  RESULTAAT VAN INTERVIEWS MET 

WERKVOORBEREIDERS EN INKOPER 
Er zijn interviews afgenomen bij drie werkvoorbereiders in één inkoper. Dit is 
gedaan aan de hand van de topicslijst uit Bijlage 1. De interviews zijn 
opgenomen en volledig uitgeschreven. De informatie uit deze vier interviews 
is vervolgens op volgorde van de topics gezet. Het resultaat is vervolgens 
samengevoegd en puntsgewijs als antwoord op de topics neergezet. In deze 
bijlage staat het resultaat van de interviews met de werkvoorbereiders en 
inkopers.  

4.1 BENODIGDE GEGEVENS 
• Het doel van inkopen is het zo volledig mogelijk inkopen. Er moet een 

gesloten contract zijn, waaraan eventueel een aantal zaken optioneel 
toegevoegd zijn. Een gesloten contract is nodig zodat er geen meer- en 
minderwerk ontstaat op basis van de aanvraag.  

• Hoe completer de voorbereiding gedaan is, hoe beter het eindresultaat. 

4.1.1  SPECIFICEREN  

BENODIGDHEDEN  

• Benodigde tekeningen en bowukundige details met instortvoorzieningen 
(e en w) en eventueel bouwkundige onderleggers.  

• Eventueel aanvullende schetsen over uitvoering of principetekeningen. 

• Inkoopinfo of checklist. Daarin worden de zaken die op dit moment van 
ondergeschikt belang zijn (factuurschema, afval retour, etc.) en zaken die 
nog niet bekend zijn, weggelaten. 

• Demarcatie: ingekleurde tekeningen van wat er geleverd moet worden. 
Demarcaties worden gemaakt op tekeningen en details. 

• Besteksteksten van de onderdelen (benodigde kwaliteit), de algemene 
bepalingen (H0, 01 en 5) en eventueel aanvullende onderdelen.  

• Bouwvolgorde, planning en leveringsschema.  

• Logistiek plan / uitvoeringsomstandigheden op de bouw/ 
projectintroductieboekje / uitvoeringstechnische specificaties die zwaar 
wegen (bijvoorbeeld bij prefab verticaal transport). 

• Verpakking / pakketering. 

• Eventueel organisatieplan of tekeningroulatieschema. 

• Prijsvast tot einde werk. 

• Hoeveelheden ter indicatie, wanneer deze aanwezig zijn. Meestal worden 
geen hoeveelheden meegestuurd. 

4.1.2  SELECTEREN  

BENODIGDHEDEN  

• Offertes gebaseerd op de offerteaanvraag. 

• (globale) hoeveelheden. Deze kunnen zelf uitgetrokken worden, uit de 
begroting gehaald worden of uit eerdere offertes gehaald worden. 

• Budget of begroting. 
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• Eventueel aanvullende belangrijke gegevens die naar boven zijn 
gekomen.  

OPMERKINGE N  

• Hoeveelheden van de offertes worden vergelijken met elkaar, de 
begroting en eventueel eerder offertes uit de calculatiefase. De 
vergelijking van de hoeveelheden gebeurt globaal. Eventueel worden er 
zelf hoeveelheden uitgetrokken. 

• De onderaannemer mag zijn offerte baseren op de gekregen 
hoeveelheden. Vlak voor het contract gesloten wordt, kan hij de 
hoeveelheden zelf nog uittrekken voor controle.  

• De aanvraagsets moeten gelijk zijn: er moet gezorgd worden dat er 
appels met appels vergeleken worden. Bij grote afwijkingen tussen de 
offertes worden de onderaannemers gewaarschuwd.  

• De kwaliteit van de offertes is afhankelijk van de kwaliteit van de 
offerteaanvraag. Joris: Er is een grotere offertebereidheid bij het 
aanleveren van hoeveelheden die moeilijk te bepalen zijn.  

• Soms worden er (strategisch) extra zaken ingebracht tijdens de 
toelichting van de offertes. 

• Er zijn vaak grote verschillen in offertes. De offertes moeten dan worden 
herzien.  

• De keuze voor een onderaannemer wordt hoofdzakelijk gedaan op 
inhoud. Bij gelijke inhoud wordt er gekozen op prijs. De bijkomende 
criteria zijn: de ervaringen met de onderaannemer, intuitie/gevoel, 
betrouwbaarheid of een strategische keuze (bijvoorbeeld partnerships bij 
de inkoop van strategische producten).  

• De lijst van bedrijven waarbij offertes wordt aangevraagd wordt 
samengesteld in overleg met de inkoper, de werkvoorbereiding en de 
projectleider. 

4.1.3  CONTRACTEREN  

BENODIGDHEDEN  

• Het contract is gebaseerd op de aanvraag/spiegel en het bijbehorende 
gesprek. 

• De checklist wordt projectspecifieke. Er worden toevoegingen gedaan 
aan het bestek en extra aandachtspunten qua uitvoering, projectplan en 
veiligheid.  

• In het contract zit extra, ten opzichte van de aanvraag: het 
leveringschema, factuurschema, verpakking, horizontaal en verticaal 
transport en uitvoeringstechnische eisen van ondergeschikt belang.   

• Zorg dat alles compleet is. Er mogen geen ‘losse eindjes’ zijn.  

4.1.4 BESTELLEN  
Geen antwoorden. 
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4.1.5 BEW AKEN  

W ERKZAAMHEDEN BIJ  W IJZIGINGEN  

• (Plan)wijzigingen worden uiterlijk voor de eerste controleronde 
doorgegeven.  

• Eerst worden de consequenties van de wijzigingen voor de 
opdrachtgever gecalculeerd en doorgegeven voordat ze worden 
doorgevoerd. Dan worden de werktekeningen gewijzigd en de een 
aanvullende opdracht voor de onderaannemer opgesteld. Ten slotte 
wordt het meer- en minderwerk afgehandeld met de onderaannemer. 

• De hoeveelheid wijzigingen die plaatsvindt is projectspecifiek. 

• De wijzigingen moeten zelf bijgehouden worden. Dit wordt niet op 
tekening gedaan, want dit verandert nog vaak.  

4.1.6 NAZORG EN EVALUATIE  

BENODIGDHEDEN  

• Er wordt gestreefd naar alleen meer- en minderwerk dat voortkomt uit 
wijzigingen.  

• Het meer- en minderwerk wordt berekend met manuren of hoeveelheden, 
dat verschilt per onderdeel. 

W ERKZAAMHEDEN  

• De informatie komt van de werkvoorbereiding, eventueel van 
projectleiders of uitvoerders. 

• De wijzigingen worden doorgegeven aan de onderaannemer. Deze wordt 
een verrekening van meer- en minderwerk laten doen.  

4.2  PROCES IN HUIDIGE SITUATIE 

4.2.1 FUNCTIES EN VERANTW OORDELIJKHEDEN  
• Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de informatievoorziening in 

alle stappen. 

• (2.) De leveranciersvoorselectie en hoe het uitbesteed wordt, wordt 
bepaald samen met de inkoper en eventueel de projectleider. 

• (2.) Spiegelen wordt gedaan door de werkvoorbereider of de inkoper, in 
overleg. Het is afhankelijk van wie de specificatie heeft gemaakt.  

• (2.) Keuze wordt gemaakt in overleg met de inkoper. 

• (3.) Contractonderhandelingen worden gedaan samen met de inkoper. 

• (3.) Contract wordt opgesteld door de inkoper. Bij eenvoudige contracten 
kan dit ook gedaan worden door de werkvoorbereider. 

• (6.) Het afrekenen van meer- en minderwerk kan ook gedaan worden 
door de projectleider of uitvoerder.  

• Ook de uitvoerder kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het 
inkoopproces.  

• Elk bouwwerk heeft een verantwoordelijke inkoper. 
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4.2.2 COMMUNICATIE MET ONDERAANNEMER  
• Manier van communicatie is verschillende per onderdeel (per gesprek, 

telefonisch, etc.) 

• Onderaannemers communiceren niet onderling, het werkt altijd via de 
hoofdaannemer. 

4.2.3 R ISICO ’S /KNELPUNTEN  
• Dat offertes zijn niet conform de inkoopspecificaties zijn komt vaak voor. 

Dan moeten er appels met peren vergeleken worden. 

• Onvolledige inkoopspecificatie, bijvoorbeeld onvoorziene zaken. 

• Fouten in de aangeleverde informatie vóór het inkoopproces, 
bijvoorbeeld discrepanties in het bestek, onderleggers die niet goed zijn, 
verkeerde berekeningen van de constructeur, etc. 

• Offertes niet binnen gevraagde tijd binnengekregen.  

4.2.4 FOUTGEVOELIGE PROCESSEN  
• Hoe specifieker de leveringsomvang bepaald is, hoe beter de offertes. 

Het is belangrijk dat de leveringsomvang goed is bepaald. 

• De kwaliteit van de informatie is ook sterk afhankelijk van wie het maakt. 
Er zijn ook nog controles in het tekenwerk.  

4.2.5 ARBEIDSINTENSIEVE PROCESSEN  
• Afhankelijk van de grootte van het project, de complexiteit en de kwaliteit 

van de informatie.  

• Specificeren. 

• Spiegelen. Dat is afhankelijk van hoe de offerteaanvraag is gedaan. Hoe 
preciezer de informatie is aangeleverd, hoe minder werk het kost. Dat 
geldt ook voor de onderaannemer. 

4.2.6 KANSEN VOOR HET GEBRUIK VAN BIM 
• Hoeveelheden bepalen. Dit zorgt voor een tijdsbesparing voor zowel de 

onderaannemer als de werkvoorbereider.  

• Demarcatie maken. Ook voor de uitvoering. 

• Specificatie in het algemeen. De aanvraag en dus ook de offerte zit beter 
in elkaar. Er is meer inzicht bij zowel de werkvoorbereider als de 
onderaannemer. Er zijn geen discussies.  

• Uitwerken van tekeningen. Dit is afhankelijk van de andere partij en zijn 
mogelijkheden met BIM.  

• Controle van tekeningen door modellen over elkaar heen leggen. 

• Fouten vooraf ontdekken.  

• Digitale bestanden. 

4.3 VERANDERINGEN IN PROCES 

4.3.1 PROCESSTAPPEN  
• BIM wordt een criterium bij de selectie van onderaannemers. 

• Controle wordt gemakkelijker. 

• Het proces verandert niet, de informatiebron verandert wel. 
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• Met BIM wordt het inkoopproces eerder uitgevoerd, omdat eerder 
duidelijk is wat er ingekocht moet worden. 

4.3.2 FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
• Doordat het proces naar voren schuift, moet de werkvoorbereider eerder 

meedoen met het bouwproces.  

• De werkvoorbereider blijft hetzelfde doen, maar dan met een nieuw 
hulpmiddel: het 3D-model. Dit heeft geen directe invloed op de functies. 

• Eventueel moet er een speciaal iemand komen voor het model, iemand 
met een bouwkundige achtergrond, zonder er ook inhoudelijke kennis is.  

4.3.3 AFSPRAKEN  
• Er moet van te voren gezegd worden welke gegevens er nodig zijn. 

• Er moet controle plaatsvinden van het model en de gegevens erin. Dit is 
nog belangrijker dan tekeningcontrole.  

• Het is belangrijk om aan te geven wat het doel van het BIM is. Hiermee 
moet rekening gehouden worden met de opzet van het BIM. Van te voren 
moet afgesproken worden wat er met het BIM gedaan gaat worden en 
wat niet. Daaraan moeten de partijen zich ook houden. 

4.3.4 INVESTERINGEN IN BIM-OPZET  
• Er moet goed gekeken worden naar de toegevoegde waarde van het 

BIM. Als het een klein project of niet complex project is, moet worden 
afgewogen of het wel de moeite waard is om BIM te gebruiken. 

• Twee van de 4 geïnterviewden denken dat de investering er altijd 
uitgehaald wordt. De andere twee vinden het moeilijk te bepalen wat het 
oplevert.  

• Wat het oplevert is afhankelijk van hoeveel werk er gedaan moet worden 
om het BIM te maken.  

4.3.5 T IJDSBESPARING  
• De meningen onder de geïnterviewden zijn verdeeld over de vraag of er 

tijdsbesparing is. Eén zegt dat er geen tijdsbesparing wordt behaald. Een 
ander zegt dat er tijdswinst zal zijn in alle stappen. Een derde zegt dat 
het totale proces iets korter wordt door de foutopsporing. Een laatste 
meent dat er alleen winst te behalen is in de eerste stappen.  

• Als er tijdsbesparing wordt behaald, is dit in de specificatiefase. Er is ook 
minder tijd nodig voor onderaannemers om offertes te maken. Dit komt 
door de duidelijkheid van de aanvraag. 

4.3.6 TE VERW ACHTE VOORDELEN VOOR HET PROCES  
• Beter inzicht, vooral bij complexere projecten. 

• Meer duidelijkheid over de inhoud van de offerteaanvraag. Deze is 
hierdoor duidelijker voor de onderaannemer, waardoor er betere offertes 
met een betere prijs komen, omdat er minder risico’s hoeven te worden 
afgeprezen.  

• Geen discussies meer over hoeveelheden. Er is sneller 
overeenstemming met de onderaannemer.  

• Minder faalkosten. 
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• Minder fouten bij de uitwerking door onderaannemers in een 3D-model. 

• Onderaannemer hoeft zelf niet meer zo veel rekenwerk te doen.  

• Prijsvoordelen als informatie eerder duidelijk si en er eerder beslist kan 
worden. 

• Betere kwaliteit van de gegevensverstrekking. Er is wel controle nodig op 
het model. Tekeningen blijven consistent met één basisbestand. 

• Betere visualisatie. 

• De meningen zijn verdeeld over de hogere kwaliteit van het 
meegeleverde werk.  

4.3.7 Z IT DE W ERKVOORBEREIDER TE W ACHTEN OP BIM? 
• Ja. De geïnterviewden zijn er allen enthousiast over.  

• Het is wel belangrijk dat de mensen er voor open staan en weten welke 
voordelen er mee gedaan kunnen worden. Het helpt als de mensen er 
mee bezig zijn en ze zelf zien wat er gebeurd, wat de mogelijkheden 
ervan zijn. Er moeten wel faciliteiten voor geboden worden. De interesse 
zal wel persoonsafhankelijk zijn.  
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Bijlage 5.  RESULTAAT VAN INTERVIEWS MET BIM-
ENGINEERS 
Er zijn interviews afgenomen bij twee BIM-engineers en twee modelleurs Dit 
is gedaan aan de hand van de topicslijst uit Bijlage 3. De interviews zijn 
opgenomen en volledig uitgeschreven. De informatie uit deze vier interviews 
is vervolgens op volgorde van de topics gezet. Het resultaat is vervolgens 
samengevoegd en puntsgewijs als antwoord op de topics neergezet. In deze 
bijlage staat het resultaat van de interviews met BIM-engineers en modelleurs. 

5.1 MODELINHOUD  

5.1.1  HOE IS HET PREFAB CASCO GEMODELLEERD? 
• Modelleer het zoals het gebouwd wordt.  

• De architect tekent alleen de uitlijn van de wand, de constructeur maakt 
hier een echte wand van met de juiste specificaties.  

• Wanden en kolommen moeten getekend zijn van bovenkant vloer naar 
onderkant vloer. Wanden moeten worden opgeknipt per verdieping. Er 
wordt nog niet opgeknipt in elementen, de onderaannemer beslist dat. 

• Vloeren worden gemodelleerd per vloerveld, niet per element. 

• Een wand kan meerdere afwerkingen hebben, dus de afwerking moet los 
gemodelleerd worden. 

• Een vloer bestaat uit meerdere onderdelen, welke los gemodelleerd 
moeten worden. 

• Kolommen en wanden zijn modelleertechnisch anders. In kolommen 
kunnen bijvoorbeeld geen sparingen gemaakt worden. 

• Sparingen worden apart gemodelleerd, door met een element een gat in 
een ander element maken.  

• De relatie tussen de sparing en het element waar de sparing in zit is niet 
bekend. Dit kan handmatig aangemaakt worden, het heeft echter geen 
toegevoegde waarde. 

• Sparingen zijn vooral nodig voor de geometrische controle van de 
informatie. 

• Controleparameters kunnen zelf aangemaakt worden, door zelf 
(automatische) berekeningen aan parameters toe te voegen. 

• Ingestorte elementen worden niet getekend. 

• Niet het hele bestek staat in het model. 

5.1.2 DETAILNIVEAU /  SCHAAL  
• Hoe nauwkeuriger je modelleert, hoe nauwkeuriger de informatie is die je 

eruit haalt.  

• Details kunnen gemodelleerd worden, maar dat wordt later nog 
uitgezocht door de onderaannemer. 

• Details zijn vaak in 2D. 

• Detailniveau is hetzelfde als bij ‘normaal’ tekenwerk, ongeveer 1:20. 
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5.1.3 GEBRUIK STANDAARDELEMENTEN  
• Modelleur maakt gebruik van bibliotheek, deze is niet fabrikantspecifiek. 

• Wanden, vloeren, trappen, etc. zijn systeemelementen in Revit. 

5.1.4 WELKE INFORMATIE KAN W ORDEN GEMODELLEERD? 
• Labelen/taggen: een label leest de eigenschap (parameter) van de wand. 

Dit kan op tekening terugkomen en er kan op geselecteerd worden.  

• Families hebben een boomachtige structuur. Een family wordt weer 
onderverdeeld in types. 

• Tekst uit het bestek over elementen kan worden meegegeven aan 
parameters. Bijvoorbeeld sterkteklasse, betonklasse, 
hoofddraagconstructie, omtrek, etc. Op deze informatie kan dan gefilterd 
worden. Bij alle families kun je ook zelf informatie toevoegen. 

• Internetsites kunnen gekoppeld worden aan elementen. 

• Het bestek kan gekoppeld worden aan het model door middel van een 
link of code.  

• Belangrijk is dat alle informatie maar op één plaats staat, waardoor geen 
tegenstrijdigheden in de informatie kunnen ontstaan.  

5.1.5 BEPERKINGEN INFORMATIEOPSLAG  
• Geen. 

• Het is belangrijk om rekening te houden met de kosten- en baten van de 
informatie in het model zetten. Het heeft geen zin om alles te modelleren. 
Het detailniveau is hierbij belangrijk. Beperk vooral tot geometrie en 
bouwkundige. 

• Hoe meer informatie je erin stopt, hoe moeilijker het model hanteerbaar 
wordt.  

• Remco: de kosten liever niet in het Revit-model, maar door in de 
begrotingssoftware het model te importeren. 

5.1.6 AUTOMATISCH GEGENEREERDE HOEVEELHEDEN  
• De oppervlakte is in Revit netto. 

• Bruto oppervlakte kun je genereren door uittrekstaten te maken van de 
sparingen en deze van de oppervlaktes van de elementen af te trekken.  

• De oppervlaktebepaling van wanden waarbij de contour is aangepast is 
niet nauwkeurig: het afgeschuinde deel wordt dan niet meegenomen.  

• Wanneer in Revit de lengte wordt berekent, wordt dit gedaan van de 
lengte van de centerlijn. bij hoeken heb je dus een verlies van lengte. 

• Het is belangrijk dat je weet wat er gerekend wordt, wie de informatie 
heeft ingevoerd en met welk idee deze informatie is ingevoerd. 

5.1.7 W IJZIGINGEN IN HET ONTW ERP  
• In het traditionele proces worden wijzigingen in tekeningen met een 

wijzigingspijl doorgegeven.  

• Er worden door de architect continue wijzigingen doorgevoerd.  

• Dingen die gewijzigd moeten worden in het model, worden in een Excel-
bestand bijgehouden met macro’s.  
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5.1.8 KNELPUNTEN IN MODELINHOUD  
• Het model is niet consistent. Dat wil zeggen dat bepaalde onderdelen niet 

eenduidig zijn benoemd, waardoor het automatisch filteren en inzichtelijk 
maken in het model (2D/3D) niet vloeiend gaat. 

• De losse tekst in het model komt niet overeen met het element. 

• Wanden zijn over meerdere verdiepingen doorlopend. 

• Elementen zijn op verschillende wijzen gemodelleerd, niet consequent 
dezelfde modelleertechniek aangehouden. 

• Elementen zijn niet in de juist family gemodelleerd. 

• Op meer dan één plaats is dezelfde informatie aanwezig, waardoor bij 
wijzigingen het door elkaar loopt.  

• Elementen zijn als generic model gemodelleerd, in plaats van in de 
goede family. Op deze manier klopt het geometrisch wel, maar bij het 
filteren van informatie levert het problemen op. Het kan opgelost worden 
met een extra filter, maar door een beperking in de software op het aantal 
filters is dit niet handig. Bovendien levert het een onzekere uittrekstaat 
op.  

• Vliesgevels kun je onhandig modelleren in Revit.  

• Onnauwkeurigheid van de oppervlakte van een element bij een 
contourverandering van het element. 

• De interpretatie van de hoeveelheden die uit de parameters komen is 
verschillend. 

• Op een tekening zie je minder dan in het model, als de tekening uit het 
model komt.  

5.1.9 KNELPUNTEN IN (SAMEN)W ERKING MET HET MODEL  
• Andere partijen hebben andere doelstellingen. Sommige partijen hebben 

geen behoefte om het model goed te maken omdat deze alleen maar 
tekeningen hoeven te leveren. Bijvoorbeeld: een architect wil een 
esthetisch model, terwijl een uitvoerende partij wil weten hoe het 
gemaakt wordt.  

• De tekeningen blijven het contractstuk. BIM wordt gebruikt naast het 
traditionele proces en het model wordt alleen ter info meegestuurd. De 
mogelijkheid om door de architect het model te laten meeleveren en de 
aannemer zelf tekeningen te laten genereren is lastig met de huidige 
verantwoordelijkheden. 

• De verantwoordelijken liggen niet bij de persoon die de informatie maakt. 
Bijvoorbeeld bij het maken van een inkoopdemarcatie. De 
verantwoordelijkheid ligt bij de werkvoorbereider, maar de demarcatie is 
gemaakt door een BIM-engineer. 

• De werkvoorbereider ziet BIM als vanzelfsprekend. Het is voor hem niet 
belangrijk hoe er tot het model is gekomen en hoe het een bruikbaar 
model wordt.  

• Kennis van en ervaring met het werken met BIM van de verschillende 
partijen is op verschillende niveaus. De zwakste schakel in het 
bouwproces is hierbij leidend. 

• Aan de inhoud van het model zitten iets andere eisen als aan de inhoud 
van een tekening. Bijvoorbeeld wie tekent het hulpstaal (bijvoorbeeld in 
balustrades)? De aannemer wil de informatie hebben. De constructeur 
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tekent het wel, maar eigenlijk zit het niet in de opdracht. Eigenlijk is dit 
pas bekend als de onderaannemer het tekent. 

• In het proces is de rollenverdeling (wie wat doet) heel traditioneel. 
Sommige onderdelen worden door het modelleren juist meer werk, 
andere juist minder.  

5.2 AFSPRAKEN 

5.2.1 CONTROLE MODELINHOUD  
• Modelcontrole moet plaatsvinden zoals ook op tekening controle zou 

plaatsvinden. Controle moet gedaan worden op zowel volledigheid als op 
de manier van modelleren.  

• Controleren of het model wel as-built is getekend.  

• Geometrische controle mogelijk door meerdere modellen over elkaar 
heen te leggen.  

• Niet alles is te controleren bij een controle. Tijdens het proces zijn ook 
dingen die opvallen in het model. Op dat moment zal er nauwkeuriger 
gecontroleerd worden. 

• Fouten en onnauwkeurigheden doorgeven aan de modelleur. 

• Consistentie moet gecheckt worden bij het maken van een demarcatie.  

• Voor het exporteren naar IFC is het belangrijk om je af te vragen wat je 
wel meeneemt en wat niet. Er moet wel controleert worden of het ook 
daadwerkelijk is meegenomen in de export. 

• Er is sofware die de kwaliteit van het model kan controleren, bijvoorbeeld 
of een kolom op de vloer aansluit.  

5.2.2 TEKENAFSPRAKEN  
• Modelleer zoals er gebouwd wordt.  

• Eenduidige naamgeving van elementen, zowel in family, type en 
materiaal. Niet te lange benamingen gebruiken. Structuur in de 
naamgeving aanbrengen. 

• Weet de betekenis van de automatische hoeveelheden. Daarbij: hoe ga 
je om met het verlies bij een automatische hoeveelhedenbepaling.  

• Geen losse tekst in het model. De tekst in het model moet gelinkt zijn aan 
de parameters.  

• Informatie mag maar één keer aanwezig zijn in het model, niet vaker. 
Wederkering informatie mag wel gelinkt zijn.  

• Wanden modelleren per laag en niet over meerdere verdiepingen.  

• Manier van opleggen van vloeren (binnen/buitenkant van de 
onderliggende wand). Dit is vooral belangrijk als je gebruik gaat maken 
van oppervlaktes.  

• Detailniveau/nauwkeuringheid van modelleren. 

• Sparingen apart modelleren. 

• Welke informatie moet worden toegevoegd? Vooraf vastleggen wat in het 
model moet komen en waarvoor het model gebruikt gaat worden.  

• Wanden en vloeren niet modelleren als generic model.  

• Nulpunt van het model. 
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• Versiebeheer, het bevriezen en bewaren van het model als je tekeningen 
publiceert. 

• Hoe wordt er gelinkt aan andere modellen? 

• Wandafweking fysiek modelleren. 

• Plafondcodes aan rooms.  

• Goede fasering, opsplitsing in bouwdelen. 

• Informatie/model-uitwisseling. 

5.2.3 AANLEVEREN MODEL IPV TEKENINGEN  
• Het model bevriezen en bewaren als je tekeningen publiceert. 

• Het model zou als contractstuk moeten kunnen gebruikt worden. In het 
BIM zou namelijk hetzelfde moeten staan als op tekening.  

• Het leveren van een model is/wordt verplicht gesteld door de RGD. 

• Remco adviseert om in te kopen in Revit, als het ook in Revit getekend 
is.  

• Niet het hele bestek kan in het BIM verwerkt worden. Een dele van het 
bestek gaat ook over handelingen. Het model gaat primair over 
geometrie en elementen.  

• Een deel van het bestek kan wel gekoppeld worden aan het model, met 
een code of met een link, zodat er geen dubbele informatie ontstaat.  

• We hebben nu nog te maken met traditionele verantwoordelijkheden, 
waardoor nog niet alleen het model geleverd kan worden, zonder de 
tekeningen.  

5.2.4 DOOR W IE W AT GEMODELLEERD? 
• Er zijn verschillende modellen per discipline. Iedereen modelleert zijn 

eigen onderdeel. Bijvoorbeeld een constructeur moet toch bepaalde 
informatie noteren, dat kan best in het model in plaats van op papier.  

• Bij veel overlap in modellen kan er samengewerkt worden in één model. 
(Geen van de geïnterviewden geeft hier echt de voorkeur aan).  

• Het uitvoeringsmodel is niet een apart model, maar is opgewaardeerd uit 
het constructiemodel. Een andere mogelijkheid: een coördinatiemodel 
voor de aannemer. 

• Productiemodellen worden gemaakt door onderaannemers.  

5.2.5 MODELTOEGANG  
• Om het inzicht te verbeteren, moet er ook toegang zijn voor 

onderaannemers tot het model.  

• Het model kan het beste geplaatst worden op een portal.  

• Er moet toegang zijn voor de ontwerpende partijen, de installatieadviseur, 
de aannemer, etc.  

5.3 MOGELIJKHEDEN BIM IN INKOOP 

5.3.1 SPECIFICEREN  
• Inkoopdemarcatie op tekening meesturen. 

• Model gedemarceerd meesturen. 

• Model doorgeven in plaats van tekeningen. 
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5.3.2 SELECTEREN  
• Model gebruiken bij toelichten van offertes. 

• BIM als extra voorwaarde bij selectie. 

• Gebruik bij spiegelen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met 
steigers, afwerking, risico’s, etc. 

• Model afleveren bij onderaannemer. Zij bepalen de hoeveelheden en 
knelpunten, daarna kunnen zij het verrijken met productiegegevens. 

5.3.3 CONTRACTEREN  
• Gesprekken met onderaannemers met model. 

5.3.4 BESTELLEN  
• Rechtstreeks vanuit het model bestellen. 

5.3.5 BEW AKEN  
• Onderaannemers werken uit in 3D. 

• Controle van tekeningen onderaannemers in model. 

• Wijzigingen bijhouden in het BIM, zowel inhoudelijk, als 
modelleertechnisch en naamgeving.  

5.3.6 NAZORG EN EVALUATIE  
• Bevroren model van aanvraag en het uiteindelijk productiemodel kunnen 

over elkaar heen worden gelegd. Op deze manier kunnen de verschillen 
bepaald worden tussen de modellen. Dit is afhankelijk van wie de 
wijzigingen bijhoudt en op welk tijdstip de afrekening gebeurd.  

5.3.7 VOORBEREIDING  
• Modellen van onderaannemers op elkaar afstemmen. 

• Planningssimulatie. 

• Met vast partijen gaan samenwerken? 

• Model van onderaannemer terugplaatsen in het uitvoeringsmodel. 

• Revisiemodel bijhouden met wijzigingen.  

5.4 VERANDERINGEN IN PROCES 

5.4.1 PROCESSTAPPEN  
• Het proces van inkoop wordt niet anders, de informatievoorziening 

verandert alleen.  

• Met BIM gaat de aannemer eerder in het proces meedenken, na het 
definitief ontwerp, maar voor de besteksuitwerking.  

• Eerder in het proces kan gebruik gemaakt worden van het model om te 
coördineren en inzicht te krijgen. Het proces schuift naar voren. Er wordt 
eerst een prototype gebouwd, waardoor eerder problemen in de 
uitvoering gezien worden.  

• De tekeningcontrole wordt digitaal, papierloos. 
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5.4.2 FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
• De werkvoorbereider krijgt taken van de BIM-engineer. Ze kunnen zelf 

informatie halen uit het BIM. Wat wel nodig is, is software en de 
beschikking over het model. Ook training in de software is nodig.  

• De architect en constructeur maken het model. De aannemer coördineert 
en controleert met de BIM-engineer. De BIM-engineer zal meer nar de 
voorbereidingsfase gaan als informatiecoördinator. 

• Jasper: ‘de BIM-engineer wordt de spil tussen verschillende partijen die 
in het BIM samenwerken. Hij coördineert en zorgt ervoor dat de 
communicatie en informatieoverdracht goed verloopt, richting alle 
partijen.’ 

5.4.3 AFSPRAKEN  
• Zo vroeg mogelijk afspraken maken over het BIM: zodra de aannemer bij 

het project betrokken raakt.  

• Jasper: ‘als je in een vroeg stadium al op contract krijgt dat de 
ontwerpers informatie maar op één plaats hoeven te verwerken, n het 
model dus, dan is het niet meer werk dan anders.’  

• Er moet direct afgesproken worden aan het BIM voor gebruikt wordt en 
welke informatie daarin moet staan.  

• Er moeten afspraken gemaakt worden over model- en informatie-
uitwisseling.  

5.4.4 INVESTERINGEN IN BIM-OPZET  
• De aannemer heeft de meeste profijt van het BIM. 

• De investering komt er uit bij Vredenburg, door de complexiteit van het 
project. 

• Ook bij selecties heeft het hebben van een BIM al voordeel opgeleverd 
voor het aannemen van werk.  

• Het is lastig te checken of het ook echt wat oplevert.  

5.4.5 T IJDSBESPARING  
• Er is een procesversnelling bij het maken van een keuze en het 

aanvragen van de offertes. Er is meer tijd voor de werkvoorbereiding, 
waardoor het werk beter uitgewerkt en voorbereid kan worden. (Twee 
keer geantwoord).  

• Er is één bron van informatie, waardoor niet hoeft te worden 
gecontroleerd of alle informatie wel in overeenstemming met elkaar is. 
(Eén keer geantwoord). 

• Er kan een inkoopdemarcatie gemaakt worden door het model. (Eén keer 
geantwoord). 

• Het is lastig te spreken over tijdsbesparing, kwantitatief uitgedrukt. Het 
blijft een opeenvolgend proces. Het proces verloopt wel vloeiender. (Eén 
keer geantwoord).  

5.4.6 (TE VERW ACHTE)  VOORDELEN VOOR HET PROCES  
• Meerwaarde voor de nauwkeurigheid voor complexe projecten. 

Duidelijkheid voor met elke getallen gerekend wordt en wat er gemaakt 
moet worden.  
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• Inzicht in het project, voornamelijk bij complexe projecten. Dit komt vooral 
door de 3D-weergave. 

• Betere prijs bij inkoop van de onderaannemer door nauwkeurig en 
duidelijk opgeven van wat er nodig is. Er hoeft dus minder risico 
gecalculeerd te worden. 

• Risico’s zijn voor de uitvoering al duidelijk. De problemen kunnen vooraf 
opgelost worden. 

• De offerte wordt meer dekkend, er is duidelijkere informatie en minder 
discussie over de inhoud van de offerte. Hierdoor is ook sneller de offerte 
binnen door minder uitzoekwerk door de onderaannemer.  

• De offertes zijn gemakkelijker te vergelijken.  

• Minder fouten door betere coördinatie. 

• Minder tijd nodig voor inkoopdemarcatie. 

• Eén bron van alle informatie, waardoor niet hoeft gecontroleerd te 
worden of alle informatie wel in overeenstemming is. 

• Door afstemming en coördinatie van de modellen van de 
onderaannemers kunnen knelpunten geconstateerd worden.  

• Het hele proces wordt efficiënter en verloopt vloeiender.  

• Tijdsbesparing als het model consistent is.  

• Het in één keer veranderen van meerdere tekeningen, dus geen 
inconsistenties in informatie. 

• Meerwaarde bij wijzigingen. Er hoeft minder gezocht te worden naar de 
veranderingen op de tekeningen. 

• Efficiënter werken doordat informatie kan worden hergebruikt. 

• Besparing op faalkosten. (Niet alles is echter op te lossen met BIM). 

• Bij sommige onderdelen (bijvoorbeeld staal) is het gunstiger om eerder in 
te kopen.  

• Door tabellen in BIM zijn gemakkelijker wijzigingen in en door te voeren. 

• Eenvoudigere tekeningcontrole.  
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Bijlage 6.  STANDAARD CHECKLIST BREEDPLAATVLOER 
 

Projectnaam :       
Projectnummer :       
 

Opdrachtgever : Heijmans 
Inkoper :        
Projectleider :       
Datum 1e gesprek :       
Datum 2e gesprek :       

Opdrachtnemer :       
Adres :       
Gesproken met :       
         

 

Onderdeel: Door: Opmerkingen: 

opdracht- 
nemer 

opdracht- 
gever 

Voldoen aan Bouwbesluit x   

Voldoen aan aanvullende eisen x  NEN-normen 

Toesturen van toepassing zijnde 
certificaten 

x  
KOMO-attest-met-
productcertificaat 

Aanbrengen volgens 
verwerkingsvoorschriften leverancier 
of  
Aanleveren verwerkingsvoorschriften 

x  

 

Veiligheidsklasse:       x   

Milieuklasse:       x   

Dekking conform benodigde 
brandwerendheid 

x  
 

Betonsterkteklasse conform 
tekeningen 

x  
 

Plaatdikte conform tekeningen x   

Veranderlijke belasting vloeren 
conform gewichts- en 
stabiliteitsberekening 

x  
 

Maximale bijkomende doorbuiging 
…mm in gebruikssituatie 

x  
 

Aanleveren digitale tekeningen  x  

Leveren en engineering van 
breedplaatvloeren 

x  
Incl. pasplaten 

Leveren en berekenen van 
bovenwapening 

x  
 

Engineering conform Categorie 4 van 
Criteria 73/06. x  

Criteria 73: “Eisen te stellen aan het 
kwaliteitssysteem voor een 
productcertificaat voor elementen van 
vooraf vervaardigd constructief beton”. 

Aangeven bijlegwapening in kg/m2    

Vervaardigen legplan + x  Tekeningen digitaal en witdruk 
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afroepschema aanleveren. 
Maatvoering vanaf de stramienen. 

Vervaardigen werkplan met o.a. 
hijsinstructie en stempelplan. 

x  
 

Op verzoek wordt de manier van 
kwaliteitsborging op schrift verstrekt 

x  
 

Opnemen van sparingen + 
sparingsvoorzieningen 

x  
 

Sparingen (tempex, gasbeton) x   

Levering electradozen. x   

Oplegrubber/vilt x   

Eventuele zaagkosten inclusief  x   

Eventuele aanstortstroken inclusief x   

Levering prefab onderdelen geheel 
conform vraagspecificatie en bijlagen 

x  
 

Op verzoek opdrachtgever wordt 
inzage gegeven in 
menusamenstelling, toegepast 
wapeningsstaal, m.b.t. kwaliteit, 
herkomst, walserij-attest, etc. 

x  

 

Onderzijde platen schoonwerk x   

Hijspunten x   

Ter beschikking stellen 
hijsvoorzieningen / evenaar; 

 x 
 

Kraankosten 
 x 

Breedplaten worden rechtstreeks 
vanaf vrachtwagen gelost en 
geplaatst in het project 

Chauffeur assisteert bij lossen 
(kostenloos) 

x  
 

Steigerwerk en veiligheidsleuningen  x  

Voorbereidingsschema: 
- opdracht in wk…. 
- Ontvangst gegevens definitief in 
wk…. 
- start tekenwerk in wk…. 
- vorm ter controle in wk …. 
- vorm gecontroleerd retour in wk …. 
- vorm definitief in wk …. 
- wapening ter controle in wk …. 
- wapening gecontroleerd retour in 
wk …. 
- vorm en wapening definitief in wk 
…. 
- start productie in wk …. 
- eerste levering in wk …. 

  

Toetsing of acceptatie door 
hoofdaannemer dan wel de 
opdrachtgever van hoofdaannemer 
doet niet af aan de 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van 
onderaannemer.€ 

Werkplek is aanvaard bij start werk x   

Werkplan x  i.o.m. opdrachtgever 

Levering franco werk (ongelost) x   
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LMRA (Laatste Minuut Risico 
Inventarisatie) 

x  
 

Water, stroom, schaftruimte, 
loopverlichting 

 x 
 

Overig materieel x   

Afval afvoeren van de bouwplaats x   

Kopie toesturen van VCA-certificaat x   

Uitvoering met eigen materieel en 
Nederlandstalig personeel 

x  
 

Regie-uren all-in x  €       

Projectprijs x  €       

Prijsvast tot einde werk x   

Factuurschema x   

Betaling netto 60 dagen  x  

WKA-gegevens 

 x 

Het loonkostenbestanddeel 
bedraagt      %, 
35% van de loonkosten naar G-
rekening 

KvK-uitreksel actueel x   

Garantie conform model Heijmans/ 
Bestek 

x  
      jaar + 3 mnd (G.I.W.) 

CAR-verzekering 
 x 

Eigen risico opdrachtnemer: € 
5.000,- per gebeurtenis 

Aanvang x   

Planning (volgorde, tempo, gereed) x   

Invullen van V&G deelplan 
x  

Verstrekken aan uitvoerder bij 
aanvang werk 

Acceptatie inkoopvoorwaarden 
Heijmans 

x  
 

Kopie-opdracht getekend retour 
binnen 10 werkdagen 

x  
 

Opdracht behoudens goedkeuring 
bouwdirectie 

 x 
 

 

x  Geeft aan welke partij zowel financieel als fysiek verantwoordelijk is voor desbetreffend 
onderdeel. 

 

Deze checklist is géén overeenkomst, maar bevat afspraken welke als basis dienen voor een 
eventueel door ons aan u te verstrekken opdracht. 
 
Akkoord: Akkoord: 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever: Opdrachtnemer: 
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<naam> 
<functie> 
<bedrijf> 
 

<naam> 
<functie> 
<bedrijf> 

Datum:       Datum:       
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Bijlage 7.  PROJECTINFORMATIE MEANDER MEDISCH 

CENTRUM 
Locatie: 

Amersfoort 

 

   

 

Algemene informatie 

In het nieuwe ziekenhuis kan Meander Medisch Centrum haar patiënten en 
bezoekers in een comfortabele en klantvriendelijke omgeving ontvangen. 
Patiënten en bezoekers hebben op veel plekken direct uitzicht op de groene 
omgeving en rivier de Eem. Het ziekenhuis is zo ontworpen dat patiënten en 
bezoekers er eenvoudig hun weg kunnen vinden. Het bestaat uit 
verschillende bouwdelen: een deel voor de acute zorg, zoals de 
spoedeisende hulp, operatiekamers en onderzoeksafdelingen, een 
hotelgedeelte waar de verpleegafdelingen zijn ondergebracht en een 
polikliniekengedeelte waar de spreekuren worden gehouden. De gebouwen 
worden met elkaar verbonden door een uitgebreid overkapt openbaar gebied. 
Aan de kant van de Eem wordt een psychiatrisch centrum gerealiseerd. 
Onder het ziekenhuis komt een parkeerlaag met voldoende parkeerplaatsen. 
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangpunt in het nieuwe ziekenhuis. Met de 
nieuwbouw heeft Meander Medisch Centrum nog meer mogelijkheden om 
haar status als deskundig topklinisch opleidingsziekenhuis verder uit te 
breiden. 

Voor de uitvoering van het ziekenhuis is een unieke VOF opgericht waarin 
naast Heijmans Utiliteitsbouw en Burgers Ergon, ook Ballast Nedam Bouw 
Speciale Projecten deelneemt, allen voor een derde deel. Een integrale 
aanpak en kennisbundeling is hiermee geoptimaliseerd. 
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Opdrachtgever: 

Stichting Meander Medisch Centrum 

Opdrachtnemer: 

Heijmans Utiliteitsbouw 

Betrokken partijen: 

Burgers Ergon bv installatietechniek, Bestcon, Heijmans Funderingstechniek, 
Heijmans Infra 

Architect: 

Atelier Pro Architecten B.V. 

Programma: 

Nieuwbouw 

Locatie kenmerken: 

Bruto vloeroppervlak: 113.000 m2  

Cijfers / techniek: 

Cijfers en techniek W-Installatie: Hemelwaterafvoerinstallatie, 
vuilwaterafvoerinstallatie, waterinstallatie, sanitaire installatie, 
brandbestrijdingsinstallatie (sprinkler), medische gassen installatie, 
verwarmingsinstallatie, warmte- en koudeopwekking door middel van 2x2 
bronen met warmtepomp, warmte en koude distributie door klimaatplafonds, 
betonkernactivering en luchtbehandeling, luchtbehandelingsinstallatie, meet- 
en regelinstallatie, gebouwbeheersysteem. 

Cijfers en techniek E-Installatie: Aarding- en bliksembeveiliging, 
communicatie en beveiligingsinstallatie, 10kV distributie, transformatoren, 
noodstroomaggregaten, toegangscontrolesysteem. 

Duurzaamheid: 

Heijmans Utiliteitsbouw: 

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe ziekenhuis. Zo 
wordt op de nieuwe locatie duurzaam gebouwd en gewerkt met 
energiebesparende technieken, variërend van LED-verlichting tot koude-
warmteopslag.  

Duurzaamheid Burgers Ergon: 

Verwarmen en koelen door middel van warmte-/koudeopslag in de bodem in 
combinatie met warmtepompen, koelmachine en cv-ketels, 
warmteafgiftesysteem met laagtemperatuursystemen. Bouwdelen SK en VE 
voorzien van betonkeractivering. Warmteterugwinning door twin-coil 
systemen en warmtewielen in de luchtbehandelingkasten. Meet- en 
regeltechniek met monitoringsfuncties. Keuze voor materialen die weinig 
onderhoud nodig hebben. 
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Periode: 

33 maanden 

Datum oplevering: 

mei 2013 

Aanneemsom: 

€181.100.000 

E-aanneemsom: 

€23.099.000 

W-aanneemsom: 

€39.551.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie afkomstig van de website van Heijmans [Heijmans N.V., 2011] 
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Bijlage 8.  PROJECTINFORMATIE ORION 
 

Vanwege de forse toename van het aantal 

studenten komt een tweede 

onderwijsgebouw op Wageningen Campus. 

Momenteel studeren ruim 5000 studenten 

aan Wageningen University, maar bij 

voortzetting van de groei zal dit aantal 7500 

bedragen in 2017. Orion, zoals het tweede 

onderwijsgebouw is genoemd, komt tussen 

Forum en Atlas te staan. De bouw van 2600 

extra onderwijsplekken op Wageningen 

Campus is reeds begonnen. Orion wordt in 

mei 2013 in gebruik genomen. Flexibiliteit is 

één van de uitgangspunten in het ontwerp van Ector Hoogstad Architecten. Wageningen UR 

speelt hiermee in op de sterke groei van de studentenaantallen. Het nieuwe onderwijsgebouw 

heeft 88 onderwijsruimten waaronder collegezalen en practicumzalen. Heijmans voert de bouw 

uit. Het bouwmanagement is in handen van het ABT. 

Orion wordt een opmerkelijk gebouw van 45 meter 
hoog. Het krijgt een monolitisch uiterlijk: hoog, strak, 
en symmetrisch. Mocht er in de toekomst vraag zijn 
naar meer ruimte, dan is het mogelijk om hier nog 
eens vijftien meter bovenop te bouwen. Hoewel het 
gebouw aan de buitenkant de vorm van een 
regelmatige vijfhoek heeft, is de structuur 
daarbinnen gevarieerd. Op de begane grond komen 
restauratieve voorzieningen met mogelijk een 
binnentuin. Op de 1e en 2e verdieping vormt de 
grote collegezaal (auditorium) het hart van het ontwerp. Hierin schuilt ook het bijzondere van het 
ontwerp. Het auditorium krijgt de vorm van een ruimteschip of een ufo dat als het ware boven de 
toegangshal hangt. Het beschikt over 720 plaatsen, maar kan worden opgesplitst in twee tot zes 
kleine zalen met behulp van verplaatsbare geluidsdichte tussenwanden. Het auditorium heeft een 
overspanning van ongeveer 50 meter. Daardoor ontbreken steunmuren voor de zes verdiepingen die 
er bovenop staan. Dit constructieve probleem is opgelost door deze verdiepingen U-vormig te maken 
met de opening naar het zuiden. 

Achter het auditorium komt een kleinere rechthoekige 
zaal met 360 zitplaatsen, die deelbaar is in twee of drie 
zalen. De collegezalen zijn hierdoor zo flexibel mogelijk 
te gebruiken. In de overige zes verdiepingen boven de 
collegezalen komen voornamelijk practicum- en pc-
zalen. Dit gedeelte van het gebouw krijgt de vorm van de 
letter U waarvan de opening op het zuiden is gericht. In 
deze open buitenruimte bovenop het auditorium komt 
een daktuin c.q. buitenterras dat slechts afgedekt is met 
lamellen. Door die lamellen zijn naar verwachting geen 
zonweringen nodig aan de ramen van de ‘binnenmuren’. 
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Opvallend is het idee om met kleur onderscheid te maken tussen stilteruimtes en rumoerige plekken in 
het gebouw.  

Orion wordt duurzamer dan aanvankelijk voorzien. Het krijgt een GreenCalc-score (een groene 
meetlat die ontwikkeld is door de Rijksgebouwendienst) van meer dan 180. Deze score is haalbaar 
door vooral efficiënt duurzaam energiegebruik. Door de goede isolatie van het gebouw, zal warmte 
regelmatig moeten worden afgevoerd en is efficiënt hergebruik mogelijk. Verschillende 
ventilatiesystemen en vloerverwarming en –koeling zorgen voor de klimatisering van het gebouw. 
Ook vindt hergebruik plaats van de afgevoerde lucht uit de collegezalen en regenwater dat op de 
daktuin valt. Daarnaast wordt slim gebruik gemaakt van de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van 
de zon. De zon moet namelijk wel optimaal verlichten, maar niet te veel verwarmen. Ventilatie van te 
warme ruimtes kost namelijk energie. Evenals het Forum en het Atlas krijgt ook Orion warmte-
koudeopslag. Dit systeem maakt gebruik van grondwater voor koeling in de zomer en, na herinfiltratie, 
is hetzelfde grondwater bruikbaar voor verwarming in de winter. Boven de grond kan het grondwater 
verder afgekoeld of opgewarmd worden om het gebouw af te koelen of op te warmen. 

 

Bewoners en gebruikers 

Studenten van Wageningen University en Hogeschool Van Hall Larenstein.  

 

Feiten en Cijfers 

- 8 verdiepingen 
- Totaal 1810 werkplekken 
- 13.000 m2 netto vloeroppervlak 
- 12 collegezalen die om te 

bouwen zijn tot computerlokalen 
- 3 extra grote zalen (240, 360 en 

360 werkplekken) die met 
behulp van schuifwanden zijn op 
te splitsen in kleinere zalen van 
120 werkplekken 

- Multifunctionele practicumzalen 
met in totaal 920 werkplekken 
die splits- en koppelbaar zijn 

- Kelderruimte voor 1500 fietsen 
 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie afkomstig van de website van Universiteit Wageningen [Wageningen UR, 2011] 
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Bijlage 9.  PROJECTINFORMATIE ENEXIS 
Locatie: 

Venlo en Maastricht 

 

   

 

Algemene informatie 

De opdracht omvat de nieuwbouw van twee locaties in Limburg. Hierbij gaat 
het om de bouw van twee kantoren in Venlo en Maastricht met aanleunende 
werkplaats en bedrijfshal. Heijmans en Burgers Ergon dragen naast de 
realisatie van de nieuwbouw ook zorg voor het onderhoud voor een periode 
van 15 jaar. Heijmans Servicebouw en Burgers Ergon Service & Onderhoud 
houden in deze periode de bouwkundige constructie van beide kantoren op 
een vooraf vastgesteld kwaliteitspeil. Daartoe voeren zij inspecties uit, lossen 
storingen op en verrichten preventief en correctief onderhoud aan de 
bouwkundige constructie en installaties. Dit sluit aan op de integrale aanpak 
van Heijmans, gericht op synergie tussen sectoren en kennis.  

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Met 
de ontwikkeling en realisatie van haar nieuwe regiokantoren stapt Enexis als 
netbeheerder een nieuw tijdperk binnen waarbij de ontwikkeling van een 
intelligent elektriciteitsnet (het smart grid) samengaat met de bouw van 
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duurzame huisvesting. De regiokantoren bieden onderdak aan de 
bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor aanleg, beheer en 
onderhoud van de energienetwerken. De gebouwen voldoen aan zeer hoge 
eisen van duurzaamheid: ze worden energieneutraal en worden gebouwd met 
een modulair en demontabel constructiesysteem. 

 

Opdrachtgever: 

Enexis 

Opdrachtnemer: 

Heijmans Utiliteitsbouw 

Betrokken partijen: 

Burgers Ergon 

Architect: 

Alex Letteboer en Bas Woldman (Atelier Pro) 

Programma: 

Specificaties Project Maastricht 

Bruto vloeroppervlak: 6020m2 

Totaal inhoud gebouw: 31500m3 

Totaal oppervlak terrein: 14940m2 = 15ha. 

Locatie kenmerken: 

Vloeroppervlakte van de functies: 

1. Kantoorfunctie: 2390m2 

2. Bijeenkomstfunctie: 760m2 

3. Industriefunctie: 2230m2 

4. Waarvan verkeersruimten: 

Opslagruimten: 8m2 Kantoor +20m2 Industriefunctie = 28m2 

Duurzaamheid: 

De gebouwen voldoen aan zeer hoge eisen van duurzaamheid: ze worden 

energieneutraal en worden gebouwd met een modulair en demontabel 

constructiesysteem. 

Om de mate van duurzaamheid inzichtelijk te maken worden de gebouwen geheel 

volgens BREEAM gecertificeerd. BREEAM is een onafhankelijke organisatie die 
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een keurmerk voor duurzaam vastgoed afgeeft. BREEAM is zowel een 

meetinstrument als een ontwerpinstrument. Het gebouw wordt hiermee ontworpen 

en gecertificeerd op de gebieden variërend van management van het 

bouwproces, gezondheid van het interne klimaat, energiezuinigheid, vervoer om, 

naar en in het gebouw alsook waterverbruik en afval. 

Het behaalde percentage in de categorieën zorgt voor een van de volgende 

scores: 

• +30% = Pass 

• +45% = Good 

• +55% = Very Good 

• +70% = Excellent 

• +85% = Outstanding 

Bij de regiokantoren Maastricht en Venlo is een score van 70% beoogd. 

Bouwperiode: 

Venlo start in oktober 2011. De bouw in Maastricht start november 2011 

Datum oplevering: 

november 2012 

Aanneemsom: 

€17.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze informatie afkomstig van de website van Heijmans [Heijmans N.V., 2011] 
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Bijlage 10.  KNELPUNTENANALYSE BIJ MEANDER MC 
In het bouwproces van het Meander MC het BIM wordt ingezet in het 
inkoopproces. Er is echter geconstateerd dat de voordelen die het 
hebben van een BIM zou moeten opleveren, niet worden bereikt. Er is 
maar in beperkte mate een tijdsbesparing aanwezig en ook de kwaliteit 
van de informatie in het proces is niet verhoogd. Hierdoor ontstaat geen 
efficiënt bouwproces.  

Tijdens participerend observeren zijn knelpunten geconstateerd in het 
nieuwe inkoopproces, waarbij met BIM wordt gewerkt. In dit hoofdstuk 
worden de geconstateerde knelpunten geanalyseerd en wordt een 
hoofdoorzaak gezocht voor het probleem dat er geen efficiënter proces 
ontstaat, terwijl er wel met BIM wordt gewerkt. Deze analyse wordt 
gedaan aan de hand van de stroomanalyse theorie van Porras [1987].  

10.1 STROOMANALYSE 
Tijdens participerend observeren zijn er 40 knelpunten naar voren 
gekomen bij het gebruik van BIM in het inkoopproces. Deze knelpunten 
zullen worden geanalyseerd volgens de stream analysis methode van J. 
Porras, zodat kan worden achterhaald welke problemen de ten grondslag 
liggen aan van het beperkt benutten van het BIM in het inkoopproces. 
Stream analysis, ofwel stroomanalyse, is een mechanisme om 
problemen die een effectieve organisatorische verandering blokkeren, te 
beheersen. Het gebruik ervan leidt tot het vinden van de factoren die aan 
de bron van het probleem staan. Daarna kan er met dezelfde methode 
ook de veranderingsactiviteiten gepland worden en later worden 
bewaakt. [Porras, 1987].  Deze analysetechniek bestaat uit de volgende 
stappen: 

• Stap 1: Data-collectie 

• Stap 2: Categoriseren van de problemen 

• Stap 3: Indenticiferen van connecties tussen de problemen 

• Stap 4: Analyse van het stroomdiagram 

• Stap 5: Formuleren van een plan van aanpak 

• Stap 6: Bewaken van het interventieproces 

Voor deze analyse wordt de methode tot en met stap 4 gebruikt. In de 
onderliggende paragrafen worden de activiteiten beschreven die zijn 
uitgevoerd gedurende deze stappen.  

10.1.1 STAP 1:  DATACOLLECTIE  
Tijdens deze stap wordt de informatie verzameld die nodig is voor de 
analyse van het probleem. In dit geval zijn tijdens het project 
‘participerend observeren’ knelpunten geconstateerd bij de verandering 
van het proces van een traditionele werkwijze naar een werkwijze met 
BIM. Een van de belangrijkste knelpunten is het geval dat de 
werkvoorbereider zelf een keuze mag maken voor het gebruik van BIM in 
het in koopproces, en daarvoor niet in alle gevallen kiest. Zoals eerder 
gezegd zijn tijdens de observatie bij het Meander MC zijn er 40 
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knelpunten gevonden [Zuiker, 2011]. Deze zijn in tabel 10-1 
weergegeven, waar ze al zijn ingedeeld in de categorieën uit stap 2.  

10.1.2 STAP 2:  CATEGORISEREN VAN DE PROBLEMEN  
In deze stap worden de knelpunten uit de vorige stap ingedeeld in vier 
categorieën, ook wel stromen genoemd. Deze stromen worden 
voorgeschreven door Porras in zijn boek en zijn de volgende:  

• Organizing Arrangements 

• Social Factors 

• Technology 

• Phyical Settings 

In de laatste stroom gaat het om de fysieke omgeving. De fysieke 
omgeving speelt binnen deze probleemanalyse geen rol, er is echter wel 
sprake van een modelomgeving waarin gewerkt wordt. Voor deze laatste 
stroom zal daarom in deze analyse worden gesproken over de ‘Model 
Settings’, waarbij de problemen kunnen worden ingedeeld die specifiek 
met het BIM te maken hebben. 

Op de volgende pagina is in tabel 10-1 de indeling weergegeven in de 
vier stromen. Aan deze knelpunten kan in de toekomst worden 
gerefereerd met de eerste letter van de stroom en het nummer van het 
knelpunt in deze stroom. Bijvoorbeeld, het knelpunt ‘software 
beperkingen’, wordt T9, en ‘geen affiniteit met BIM/ICT’ wordt aangeduid 
met S1. 
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T A B E L  1 0 - 1  |  INDELING VAN DE KNELPUNTEN IN STROMEN
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10.1.3 STAP 3:  IDENTIF ICEREN VAN CONNECTIES TUSSEN DE PROBLEMEN  
In deze stap worden de connecties tussen de knelpunten gelegd. Bij elk 
knelpunt wordt bekeken wat de oorzaak van het betreffende knelpunt is. 
Daarbij wordt ook gekeken of het knelpunt ook gevolgen heeft. De connecties 
tussen de verschillende knelpunten zijn weergegeven in figuur 10-1. Dit 
stroomdiagram is ook te vinden op de vorige bladzijde. 

 

F I G U U R  1 0 - 1  |  STROOMDIAGRAM VAN DE STROOMANALYSE VAN HET INKOOPPROCES MET BIM.  
1 

10.1.4 STAP 4:  ANALYSE VAN HET STROOMDIAGRAM  
Nadat het probleemdiagram is opgesteld in stap 3, kan de analyse van dit 
diagram plaatsvinden. Hierin worden de zogenaamde ‘symptomen’, 
‘kernproblemen’ en ‘fundamentele kernproblemen’ benoemd. Een symptoom 
is een probleem in de organisatie dat veroorzaakt wordt door diepere 
problemen. Een kernprobleem is een probleem dat meerdere andere 
problemen veroorzaakt in de organisatie. Een fundamenteel kernprobleem is 
een probleem dat kernproblemen veroorzaakt en zelf geen oorzaak heeft die 
in het diagram terug is te vinden [Porras, 1987]. Met het oplossen van een 

                                                      

1 In figuur 10-3 is het stroomdiagram uitgewerkt in een causaal diagram.  Hier zijn de connecties beter zichtbaar en is de tekst 

te lezen. De combinatie van letters en cijfers verwijst naar de indeling in tabel 10-1  
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symptoom worden alleen tijdelijke resultaten geboekt. Immers, omdat de 
oorzaak van de problemen dieper ligt, zal het probleem opnieuw terug komen, 
wanneer het probleem dat het symptoom veroorzaakt niet opgelost wordt. Het 
oplossen van kernproblemen en fundamentele kernproblemen heeft meer 
effect. Omdat deze problemen meerdere problemen aansturen, zal met het 
oplossen hiervan vooruitgang worden geboekt.  

Uit het stroomdiagram worden de pijlen in en uit de blokken met knelpunten in 
het schema geteld. Wanneer een pijl immers een knelpunt ingaat, betekent dit 
dat het probleem een gevolg is van een ander, dieper liggend, probleem. 
Wanneer de pijl het blok verlaat, is dit probleem een drijfveer voor een ander 
probleem. In t a b e l  1 0 - 2  zijn deze in en uitgaande pijlen weergegeven 
in een tabel. Hierbij is de nummering en indeling van de knelpunten uit tabel 
10-1 | indeling van de knelpunten in stromen aangehouden. Met oranje zijn de 
fundamentele kernproblemen aangegeven en met groen de symptomen. De 
kernproblemen zijn niet aangegeven, omdat hier duidelijk een aantal 
fundamentele kernproblemen aanwezig zijn die belangrijker zijn.  

 

T A B E L  1 0 - 2  |  ANALYSE VAN IN- EN UITGAANDE PIJLEN UIT HET STROOMDIAGRAM, OFWEL, DE OORZAKEN 

EN GEVOLGEN DIE DE PROBLEMEN IN DE STROOMANALYSE HEBBEN. 

In de volgende secties worden de belangrijkste gevolgen (de symptomen) 
besproken en daarna de belangrijkste oorzaken (fundamentele 
kernproblemen) die in t a b e l  1 0 - 2  naar voren zijn gekomen. Omdat in 
het stroomdiagram door de vele connecties niet duidelijk meer is, zullen de 
knelpunten in een ander model worden weergegeven, een causaal model. 
Hiermee kan een beter overzicht worden gegeven van de symptomen en 
fundamentele kernproblemen.  
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CAUSAAL MODEL  
Om een duidelijk overzicht te kunnen geven van de oorzaken in dit proces, is 
ook een causaal model opgesteld op basis van de stroomanalyse. Deze is te 
zien in figuur 10-3 op de volgende bladzijden. Hierin staan links de 
fundamentele kernproblemen, de verschillende categorieën zijn aangegeven 
met verschillende kleuren. Rechts staan de symptomen. Daartussen de 
tussenliggende oorzaken. In figuur 10-2 is een fragment weergegeven van dit 
causaal model, zonder de tussenliggende oorzaken. Het is uitgebreid met de 
uiteindelijke gevolgen van de problemen.  

 

F I G U U R  1 0 - 2 |   FRAGMENT UIT HET CAUSAAL MODEL, WAARBIJ DE TUSSENLIGGENDE OORZAKEN ZIJN 

WEGGELATEN. HET SCHEMA IS UITGEBREID MET DE GEVOLGEN (HET NIET BENUTTEN VAN DE BEOOGDE 

VOORDELEN).  
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F I G U U R  1 0 - 3  |  CAUSAAL MODEL   
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SY MPTOMEN  
Het eerste symptoom dat opvalt in tabel 10-2, welke maar liefst het gevolg is 
van 6 verschillende knelpunten, is knelpunt S2: de werkvoorbereider kiest niet 
voor het gebruik van BIM in het inkoopproces. Het andere symptoom dat 
ontdekt wordt in tabel 10-2 is M1: niet alle informatie is uit het BIM te halen. 
Beiden leiden tot het probleem dat de voordelen van het BIM niet benut 
worden. Zoals in figuur 10-2 te zien is, is het knelpunt dat niet alle informatie 
uit het BIM te halen is (M1) ook een van de gevolgen van het knelpunt waarbij 
de werkvoorbereider niet kiest voor het gebruik van BIM in proces.  

TUSSENLIGGENDE OORZAKEN  
De tussenliggende oorzaken worden niet apart besproken.  

FUNDAME NTELE KERNPROBLEMEN  
Er zijn 8 fundamentele kernproblemen, welke onder zijn te verdelen in drie 
categorieën. Deze categorieën zijn weergegeven in figuur 10-2 in 
verschillende kleuren. De categorieën zijn als volgt: 

• Onvoldoende afspraken  (rood) 

• Onvoldoende kennis (groen) 

• Kennisonafhankelijke oorzaken (blauw) 

Hieronder worden deze onderliggende oorzaken per categorie besproken.  

ONVOLDOENDE AFSPRAK EN  

Als eerste wordt ingegaan op de 1e categorie: onvoldoende afspraken. Het 
eerste fundamenteel kernprobleem in deze categorie is O9: er zijn 
onvoldoende afspraken gemaakt over het BIM om het BIM te kunnen 
gebruiken in het inkoopproces. De afspraken worden niet gemaakt of niet 
nagekomen. Bovendien is er onvoldoende kennis aanwezig over welke 
afspraken gemaakt moeten worden voor een soepel verloop van het gebruik 
van BIM in het inkoopproces. Door onvoldoende afspraken is zowel de 
kwaliteit van de informatie in het BIM als de opzet van het BIM onvoldoende, 
waardoor niet alle informatie uit het BIM te halen is. Afspraken die gemaakt 
zouden moeten worden met betrekking tot het BIM zijn de volgende2: 

• Modelleerafspraken: afspraken over de manier waarop elementen 
gemodelleerd moeten worden in het BIM. Voor 2D CAD is hiervoor 
bijvoorbeeld een afsprakenstelsel opgesteld3, voor BIM worden deze 
momenteel ontwikkeld, bijvoorbeeld door de werkgroep COINS4.  

• Verplichting tot levering van een volledig model: hierbij is het belangrijk 
dat alle informatie die nodig is in het model staat.   

                                                      

2 Deze niet gemaakte afspraken zijn terug te vinden als knelpunten O8, O9, O5, O3 en O4 in de stroomanalyse.  
3 GB CAD-afsprakenstelsel (GB CAS 4.0) is bedoeld voor gestructureerd tekenwerk en informatie uitwisseling [Stichting 

Geïntegreerd bouwen, 2007]. Hierin staan afsparken over naamgeving van Layers, naamgeving van bibliotheek elementen, 

units gebruik en koppeling tussen CAD kleuren en plot pennen. Ook wordt er specifiek ingegaan op de afspraken voor 

specifieke applicaties. 
4 COINS is de afkorting van ‘Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Systemen’. Het COINS-programma 

heeft de volgende doelstellingen: 1. Het beschikbaar maken van afspraken over werkmethoden en informatie die nodig zijn 

om het bouwproces te ondersteunen; 2. Om daarmee een gemeenschappelijke basis te bieden voor het gebruik van 

objectinformatie en de integratie van het bouwproces.[COINS, 2008] 
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• Afspraken over modelcontrole: afspraken over de manier waarop de 
inhoud van het BIM moet worden gecontroleerd en vooral wie ervoor 
verantwoordelijk is.  

• Afspraken over standaardeigenschappen die bij objecten horen: elk 
object heeft standaard een aantal eigenschappen, belangrijk is om te 
weten bij welke objecten (bijvoorbeeld een wand) welke eigenschappen 
standaard moeten worden weergegeven (bijvoorbeeld oppervlakte, 
materiaal, afwerking, etc.).  

• Afspraken over het modelleren van alle objecten in 3D: afspraken over 
het verplichten van het modelleren in 3D, zodat er bijvoorbeeld sparingen 
niet in 2D worden toegevoegd aan de objecten, waardoor clashcontrole 
onmogelijk wordt. 

Het andere fundamentele kernprobleem in de categorie ‘onvoldoende 
afspraken’ is het niet verplichten van het gebruik van BIM in het inkoopproces 
(O1). Dit kan rechtstreeks tot gevolg hebben dat de werkvoorbereider het BIM 
niet gaat gebruiken in het inkoopproces (O2), waardoor er dus twee 
verschillende werkwijzen naast elkaar worden gebruikt en het hebben van 
een BIM in het bouwproces niet benut wordt.  

ONVOLDOENDE KENNIS  

Naast de categorie van onvoldoende afspraken, is er ook een categorie van 
problemen die veroorzaakt worden door het feit dat er onvoldoende kennis 
over het toepassen van BIM in het inkoopproces (T13). Dit drijft meerdere 
problemen en heeft uiteindelijk zowel betrekking op de informatiekwaliteit in 
het BIM als op de redenen waardoor de werkvoorbereider niet kiest voor het 
gebruik van BIM in het inkoopproces. De categorie onvoldoende kennis is 
onder te verdelen in twee delen: 

O n v o l d o e n d e  k e n n i s  o v e r  d e  n i e u w e  w e r k w i j z e .   

De werkzaamheden in het inkoopproces moeten worden aangepast wanneer 
er met BIM wordt gewerkt, er is nog weinig bekend bij de medewerkers in het 
inkoopproces over de samenwerking, verantwoordelijkheden, (nieuwe) 
functietaken en de voordelen van dit nieuwe proces.   

O n v o l d o e n d e  k e n n i s  o v e r  d e  i n h o u d  v a n  h e t  B I M .   

Om informatie uit het BIM te kunnen halen, moet er vooraf bekend zijn welke 
informatie nodig is, zodat dit in het BIM wordt verwerkt. Degene die de 
informatie nodig heeft is de werkvoorbereider, de informatie moet uit het BIM 
worden gehaald door de BIM-engineer en wordt in het BIM gezet door de 
modelleur. Deze drie verschillende functies weten niet van elkaar welke 
informatie wanneer nodig is en hoe deze in het BIM opgeslagen is of kan 
worden.  

KENNISONAFHA NKELIJKE OORZAKEN  

De laatste categorie fundamentele kernproblemen is de categorie 
‘kennisonafhankelijke oorzaken’. Deze oorzaken kunnen niet worden opgelost 
door het verzamelen van kennis. Er zijn vijf oorzaken in deze categorie, 
waarvan vier uit de social factors stroom komen.  De andere oorzaak komt uit 
de technology stroom.  
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De oorzaak uit de technology stroom is T9: software beperkingen. Deze 
software beperkingen staan in relatie met het modelleren van het BIM. Aan de 
software zelf kan de bouwcombinatie niets veranderen. Wanneer het 
modelleren niet door de bouwcombinatie gedaan wordt, maar door een 
externe partij (in het geval van het Meander MC de architect en de 
constructeur samen), zal deze partij het softwareprogramma kiezen waarin 
gemodelleerd wordt. De bouwcombinatie heeft dan geen invloed op deze 
softwarekeuze.   

Ook fundamenteel kernprobleem 5 heeft met software te maken: de functie 
van de werkvoorbereider en alles wat daaruit voortkomt is software- en 
hardwarematig niet uitgerust voor het werken met een BIM (S4). Dit heeft niet 
alleen met kennis over de software te maken, al is de benodigde software erg 
complex. Bij het Meander MC is de software die gebruikt wordt voor het 
maken van de demarcaties en uittrekstaten de modelleersoftware Revit. De 
werkvoorbereiders hebben geen beschikking over dit programma. Er is veel 
geld voor nodig om de software voor alle werkvoorbereiders beschikbaar te 
stellen. Bovendien vereist het opereren van het volledige BIM veel 
rekenkracht van een computer. De computers van de werkvoorbereiders 
hebben niet de benodigde processorkracht voor het gebruik van het BIM.  

De oorzaken S1 (geen affiniteit met BIM/ICT) en S3 (angst voor verandering)  
uit de social factors stroom hebben te maken met het individu: het zijn de 
persoonlijke overtuigingen van de werkvoorbereider waardoor hij niet voor het 
gebruik van BIM zal kiezen.  

De laatste oorzaak in deze categorie is het feit dat de eigenschappen nog niet 
bekend zijn (S5). Dit heeft vaak te maken met nog niet genomen 
beslissingen, meestal door de opdrachtgever.  

10.1.5 CONLUSIE VAN DE STROOMANALYSE  
De stroomanalyse is uitgevoerd om de problemen bij het veranderen van het 
proces van een traditioneel inkoopproces naar een inkoopproces met BIM in 
kaart te brengen. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de problemen 
in deze procestransformatie voortkomen uit 3 categorieën: onvoldoende 
afspraken, onvoldoende kennis en kennisonafhankelijke factoren. Dit heeft tot 
gevolg dat de voordelen van het hebben van een BIM niet benut worden en er 
geen kwaliteitsverbetering en tijdsbesparing in het inkoopproces plaatsvindt.  
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Bijlage 11.  BIM 
In de bouwindustrie wordt het acroniem BIM, waarin de letters staan voor 
Bouw Informatie Model(leren), te pas en te onpas gebruikt. Niet iedereen 
heeft dezelfde gedachte achter het gebruik van het begrip. De één bedoeld 
alleen een 3D-model ermee, de ander gaat veel verder en heeft het zelfs over 
een geheel nieuwe manier van samenwerken. In een blog over BIM van Chris 
A. Moor over BIM in de staalindustrie [2011], zet Moor 24 verschillende 
definities van BIM naast elkaar. Elke is weer anders. Enkele woorden komen 
er steeds in terug, in een woordwolk weergegeven in figuur 11-1. Na analyse 
van de definities zegt Moor het volgende: 

“I've come to the conclusion that BIM is actually an acronym for Construction 

Utopia!”  

Een utopie wordt meestal gezien als een onbereikbaar ideaal [Van Dale, 
2010]. Moor heeft het dus over een onbereikbare bouwwereld. Het is echter 
nu al mogelijk om met BIM te werken, onbereikbaar is het in dit geval zeker 
niet. In dit hoofdstuk wordt daarom ingegaan wat BIM eigenlijk is en waarom 
het gebruikt wordt. Ook wordt er besproken hoe een bouw informatie model 
eigenlijk werkt. Allereerst wordt er ingegaan op wat BIM eigenlijk is.  

11.1 DEFINITIE 
Het gebruik van een BIM is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de 
bouwwereld. Waar de ideeën al meer dan 30 jaar geleden beschreven zijn 
door professor Charles Eastman, dateert de eerste keer dat de term Building 
Information Model werd genoemd, pas uit begin jaren negentig [Eastman, et 
al., 2008]. Tien jaar later wordt het door de bouwindustrie voorzichtig in 
gebruik genomen. De laatste vijf jaar breekt het begrip ‘BIM’ langzamerhand 
ook door in Nederland.  

De letters BIM staan voor zowel Bouw Informatie Model als voor Bouw 
Informatie Modelleren. Bouw Informatie Modeleren is dan het proces van “het 
creëren en gebruiken van een digitaal model voor het ontwerp, de bouw en/of 
het beheer van projecten” [McGraw-Hill Construction, 2008].  

Over het begrip BIM zijn meerdere definities in omloop. Robert Weygant 
probeert het in zijn boek heel simpel te zeggen: “CAD + Specifications = BIM” 
[Weygant, 2011], maar BIM is veel meer dan CAD met extra gegevens. BIM 
is niet alleen een model. Informatie-uitwisseling is zo innig verbonden met het 
gebruik van BIM, dat het ook wel een werkmethodiek genoemd kan worden.  

Zowel het Nederlandse TNO als het Amerikaanse NBIMS (National BIM 
Standard) hebben voor het begrip BIM zelfs een 3-voudige definitie [TNO, 
2010], [NBIMS, 2007]: 

1. Product: een representatie van een specifiek bouwwerk; 
2. Proces: het komen tot het gebouwmodel. NBIMS beschrijft dit zelfs 

specifiek als een samenwerkingsproces.  
3. Voorziening in informatie-uitwisseling: (open-ICT-)standaarden voor het 

gebruik en hergebruik van informatie gedurende het gehele levenscyclus 
van het bouwwerk.  
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WOORDWOLK VAN DE 8 
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DEFINITIES [MOOR, 
2011] 

“How could we have 

talked about BIM 30 years 

ago when the technology 

was not available yet? The 

answer is simple. BIM is 

not really a technological 

advancement. […] BIM is 

an ‘attitude’, a lot more 

than it is a technology.” 

Dr. Chris I. Yessios 

op AECbytes [2004] 



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  - B i j l a g e n  

58 | P a g i n a  

Umit Isikdag van de Universiteit van Salford (UK) heeft in 2007 meerdere 
definities geanalyseerd. De volgende kenmerken behoren volgens hem 
onherroepelijk tot een BIM [Isikdag, et al., 2007]: 

• Object-georiënteerd. 

• Open / leverancier neutraal: BIM’s zijn ontwikkeld met het doel van 
effectieve informatiedeling en –overdracht.  

• Inter-operabel: informatie kan worden gedeeld en gebruikt door inter-
operabele software. Er kan naadloze data-uitwisseling plaatsvinden 
tussen diverse applicaties (software), gebruikmakend van een universeel 
gedeeld informatiemodel.  

• Rijk aan data en alomvattend: ze omvatten alle fysieke en functionele 
kenmerken van de te bouwen elementen.  

• Driedimensionaal: de geometrische voorstelling van het gebouw is in 3D.  

• Uitbreidbaar wanneer meer informatie nodig is. BIM’s kunnen 
bijvoorbeeld aan elkaar gekoppeld worden.   

• Bestrijkt meerdere fasen in de levenscyclus van een project.  

• In de modellen worden ruimtelijke verbanden tussen de elementen 
onderhouden in een hiërarchische manier (bijvoorbeeld constructie en 
inbouw staan los van elkaar). 

• Rijk aan semantiek: modellen hebben een grote hoeveelheden 
(functionele) semantieke informatie over de elementen. Semantieke 
informatie wil zeggen dat het informatie is over de betekenis van de 
weergave van de elementen, niet over de weergave zelf.  

• Weergaven kunnen worden gegenereerd. Dit zijn als het ware ‘foto’s’ van 
het model die automatisch kunnen worden aangemaakt naar gelang van 
de behoeften van de gebruiker.  

• Modellen kunnen worden opgeslagen, gedeeld en uitgewisseld.  

In deze kenmerken komen ook de drie vormen van het BIM-begrip van TNO 
en NBIMs terug: het gaat zowel over het product (bijvoorbeeld object-
georienteerdheid), het proces (bijvoorbeeld meerdere levensfasen van een 
bouwwerk) en een voorziening in informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld de 
interoperabiliteit). Een BIM heeft de inhoud en de mogelijkheden van alle 
drie.  

In dit rapport wordt de definitie van COINS aangehouden. De vakgroep 
COINS5  ontwikkelt een systematiek voor de toepassing van Bouw Informatie 
Modellen. De definitie is als volgt [COINS, 2010]: 

  

                                                      

5  De vakgroep COINS (Constructieve Objecten en INtegratie en processen en 
Systemen) is een inititiatief van de Nederlandse bouwsector, geleid door CUR en 
TNO, gereicht op het ontwikkelen van sectorbrede afsprakenstelsels met behulp van 
ICT [TNO, 2009] 
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“Een Bouw Informatie Model, of kortweg BIM, is een digitale representatie van 

functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk. Een dergelijk 

model is een uitgangspunt voor, en ondersteunend aan activiteiten en 

besluitvorming in de levenscyclus van een bouwwerk; tevens wordt dit model 

gedeeld over meerdere belanghebbenden in het bouwproces.” 

11.2 BIM EN INFORMATIE 
De “I” in BIM staat voor ‘informatie’, de kern van het BIM. Informatie is een in 
bouwproces in verschillende vormen en bij verschillende partijen aanwezig. 
Bij elke stap naar de volgende fase in het bouwproces wordt de informatie 
doorgegeven aan de volgende partij. Bij elk van deze stappen gaat informatie 
verloren, doordat deze opnieuw moet worden geïnterpreteerd. De nieuwe 
interpretatie is nodig omdat de informatie bijvoorbeeld is aangeleverd in een 
niet-digitale vorm, of in een softwareprogramma waarin de volgende partij niet 
kan werken (zie figuur 11-2, links). In figuur 11-2 is aan de rechterkant te zien 
dat door het steeds overgeven van informatie naar een andere bouwfase (en 
dus een andere partij), de gewenste waarde van de informatie niet wordt 
behaald.  

 

F I G U U R  1 1 - 2  |  WAARDEVERLIES IN INFORMATIE BIJ OVERDRACHT [GROOT,  ET AL.,  2011], [SCHAAP,  ET 

AL., 2006]. 

Bijna alle informatie die in de bouw wordt gecreëerd, wordt in oorspronkelijk in 
elektronische vorm gemaakt [Smith, et al., 2009]. De informatie is in 
elektronische vorm vaak echter alleen beschikbaar voor degene die de 
informatie in eerste instantie heeft aangemaakt en wordt soms zelfs direct 
naar een non-elektronische vorm teruggebracht. De reden voor deze 
transformatie is dat de informatie moet wordt doorgegeven aan een andere 
partij. Het gevolg is dat de nieuwe partij weer opnieuw dezelfde informatie 
elektronisch gaat maken, door bijvoorbeeld over te tekenen, of in een ander 
programma te zetten. Hierdoor gaat veel informatie verloren. Bovendien is het 
extra werk, dat niet nodig zou hoeven zijn. Studies uit 1998 in de Verenigde 
Staten, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk geven dan ook aan dat tot en 
met 30 % van de bouwactiviteiten ‘rework’ is, het dus opnieuw uitvoeren van 
werk dat al gedaan is [Egan, 1998].  

In de inleiding van het afstudeerrapport is in de aanleiding voor dit 
afstudeerrapport al ter sprake gekomen dat deze informatieoverdracht- en 
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communicatieproblemen een belangrijke oorzaak zijn voor het ontstaan van 
faalkosten binnen een bouwproject. In een afstudeeronderzoek naar 
faalkosten in de bouw [Boogaard, 2002] is het volgende geconstateerd: 

“Veel gegevens waarmee gewerkt werd, waren onvolledig en niet op het 

juiste tijdstip beschikbaar. De kwaliteit van de gegevensverstrekking heeft 

zeer grote invloed op het ontstaan van faalkosten.” 

Dit onderstreept het belang voor de kwaliteit van de gegevensverstrekking en 
dus informatie-uitwisseling.  

BIM wordt dus ingezet om deze informatieverliezen bij de overgang naar een 
volgende (bouw)fase en/of partij tegen te gaan om zo uiteindelijk een hoger 
kwaliteitsniveau in informatie te bereiken. Ook het opnieuw verwerken van 
dezelfde informatie wordt tegengegaan. In figuur 11-3 is het kwaliteitsverschil 
weergegeven tussen de waarde van de informatie tijdens een project dat 
gedaan wordt met tekeningen en een project waarbij BIM wordt gebruikt.  

 

F I G U U R  1 1 - 3  |   INFORMATIEBEHOUD EN- WINST BIJ HET GEBRUIK VAN BIM [GROOT, ET AL.,  2011] 

De bouwinformatie wordt dus gemodelleerd en gedeeld over meerdere 
bouwfases. In het ‘Handbook of research on building information modeling 
and construction informatics’ [Underwood, et al., 2010] wordt Bouw Informatie 
Modelleren gedefinieerd als het proces en de voorziening dat 
informatiemanagement mogelijk maakt. Het gaat bij hun dan om: 

“het informatie-managementproces van de gehele levenscyclus van een 

gebouw (van idee tot met sloop) dat zich voornamelijk focust op het mogelijk 

maken en het faciliteren van de geïntegreerde bouwprocessen door het 

gezamenlijk gebruik van semantisch rijke digitale 3D-modellen van het 

gebouw in alle fasen van de levenscyclus van het gebouw.” 

Een groot verschil met oudere technologieën voor bouwinformatieopslag, is 
dat bij BIM de bouwinformatie op een formele, door computers 
interpreteerbare manier worden opgeslagen. In het traditionele bouwproces 
waarin met papieren tekeningen werd gewerkt, stond dezelfde informatie op 
meerdere tekeningen. De wanden in een bouwwerk staan bijvoorbeeld zowel 
op de plattegronden als de doorsneden. In een ideaal BIM wordt alle 
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informatie maar één keer opgeslagen (het is non-redundant 6) en er zal één 
(eventueel gekoppeld) ‘mastermodel’ zijn waaruit alle andere mogelijke 
tekeningen (en modellen) van worden afgeleid. [Nederveen, et al., 2010]. 

 

F I G U U R  1 1 - 4  |  CYCLISCH PROCES VAN DE LEVENSCYCLUS VAN EEN BOUWPROJECT, MET ALS 

‘INFORMATION BACKBONE’ HET BIM,  DE BASIS VAN ALLE INFORMATIE.   [NIBS, 2009] 

Met behulp van een BIM kan dus samengewerkt worden tussen meerdere 
partijen en over meerdere bouwfases in de levenscyclus. De 
bouwproceslevenscyclus is strikt genomen niet een lineair proces, maar 
hoofdzakelijk een cyclisch proces met feedback en waarbij met elke cyclus 
meer kennis wordt verzameld [NIBS, 2009]. Dit proces is schematisch 
weergegeven in figuur 11-4. Underwood en Isikdag [2010] noemen het BIM, 
het model zelf, de ruggengraat van het proces van het modelleren van de 
bouwinformatie. Ook deze ‘ruggengraat’ is in figuur 11-4 te zien. BIM is dus 
een manier om bouwinformatie op te slaan en te beheren.  

Het doel van het hebben van een BIM is volgens Nederveen, et al. (2010) het 
hebben van een complete set met informatie van een product welke door 
computers verwerkbaar, consequent, ondubbelzinnig en non-redundant is. 
Doordat de complete set met informatie op één plaats staat zal dat ook de 
communicatie bevorderen. Iedere partij kan op elk moment bij de informatie 
die hij of zij nodig heeft. De informatie wordt uitgewisseld tussen de 
informatieruggengraat uit figuur 11-4 en de verschillende partijen in het 
proces. Door middel van een BIM kan dus het informatie-uitwisseling- en 
communicatieproces beter worden beheerst. Bij het gebruik van BIM in het 
bouwproces is het BIM de primaire informatiebron, voor alle partijen.  

11.3 BIM-OPZET 
Nu duidelijk is geworden wat BIM inhoudt en waarom het moet worden 
toegepast, wordt ingezoomd op hoe een BIM eigenlijk in elkaar zit. De 
informatie die in een BIM wordt opgeslagen is objectgeoriënteerd. Dit 
betekent dat alle informatie die aanwezig is, gerelateerd is aan een object. De 
objecten hebben eigenschappen die wat vertellen over het object zelf en een 

                                                      

6 Redundant betekent meer dan het nodige gevend of bevattend [Van Dale, 2010]. 

“If you’re a wholesaler of 

sewing needles, you 

might increase you profit 

by 10 percent by finding a 

cheaper supplier, but you 

could increase your profit 

400 percent by not storing 

your needle inventory in 

haystacks – and the 

building industry is full of 

haystacks.” 

Deke Smith & Michael 

Tardiff, in ‘Building 

Information Modeling – a 

strategic implementation 

guide’ [2009] 
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manier van gedragen ten opzichte van andere objecten [Nederveen, et al., 
2010]. Voor het beschrijven van een object worden parameters gebruikt.  

11.3.1 PARAMETERS  
Een belangrijk onderdeel van BIM is het gebruik van parameters. Eastman 
[2011] vindt het begrijpen van het concept van parametrische objecten zelfs 
een centraal staan in het begrijpen van het begrip BIM. Door het gebruik van 
parameters onderscheidt BIM zich van traditionele 3D-objecten. Een 
parameter is volgens Van Dale [2010] een “veranderlijke grootheid waarvan 
de constanten van een vergelijking als functies worden beschouwd”. Bij een 
object wil dit zeggen dat door middel van het veranderen van de parameters 
van een object, de eigenschappen van een object veranderd zullen worden, 
bijvoorbeeld bij het veranderen van de lengteparameter, dat het object korter 
of langer wordt. 

In de 2D- (en ook 3D-) CAD-technologie wordt gebruik gemaakt van 
geometrische eenheden zoals punten, lijnen en vlakken. Hierdoor kan in deze 
technologie wel de geometrie worden beschreven, maar niet hoe deze 
eenheden met elkaar in relatie staan  [Khemlani, 2004]. In figuur 11-5 is deze 
relatie weergeven. De twee rechthoeken hebben alleen een relatie met het 
punt dat op de rechthoek zit, maar niet met elkaar. In het lijstje met 
eigenschappen van de rechthoek staan het ‘origin point’ (het beginpunt van 
de rechthoek), waaraan de lengte en de breedte gekoppeld. Alleen de 
geometrische eigenschappen van de rechthoek zijn dus bekend.  

Het meest zichtbare deel van het bouw informatie model is het visuele 3D-
model, dat een uitbreiding lijkt op het gebruik van het 2D-CAD-model dat 
standaard is in de bouwwereld. De kerntechnologie van BIM heeft volgens 
Smith en Tardif [2009] echter meer gemeen met een rationele database dan 
met een CAD-applicatie. 

Binnen een bouw informatie model is de geometrie maar één van de 
eigenschappen van de objecten waaruit het model is opgebouwd. Een bouw 
informatie model is een data model, waarbij zowel de eigenschappen van de 
objecten als de relaties tussen deze objecten wordt aangegeven [Khemlani, 
2004]. In figuur 11-6 is dit weergegeven. De wanden hierin zijn niet meer 
opgebouwd uit losstaande lijnen met een ruimte ertussen, maar de wanden 
zijn opzichzelfstaande objecten. Naast het beginpunt van de wanden, zijn 
hierbij ook de dikte, hoogte en lengte bekend. De wanden zijn aan elkaar 
gekoppeld: wanneer de bijvoorbeeld ‘wall 1’ langer wordt gemaakt, zal ook 
‘wall 3’ langer worden.  

Een essentieel verschil in het modelleren van informatie in de bouwsector ten 
opzichte van andere industrieën is dat ook informatie over de ruimtes die 
ingesloten worden door de wanden, van informatie voorzien moeten worden  
[Eastman, et al., 2011]. Doordat de relaties tussen de wanden duidelijk zijn in 
het datamodel, wordt de ruimte ook onderdeel van het model, ondanks dat 
deze niet fysiek gemodelleerd is.  

Aan een object kunnen dus parameters toegevoegd worden. De 
geometrische parameters zijn grafisch zichtbaar bij het modelleren: de 
interface voor het modeleren van een bouw informatie model is gebaseerd op 
het 2D- of 3D-modeleren uit de CAD-software. De geometrische parameters 
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van het object zijn in 3D zichtbaar op het scherm, maar andere 
eigenschappen die zijn toegevoegd, bijvoorbeeld het type, zijn niet terug te 
vinden in de grafische weergave van de informatie, maar zijn op het scherm 
zichtbaar als tekst. Omdat de grafische weergave gebaseerd is op de 
parameters die in de vorm van een database zijn opgeslagen, kan er ook 
gebruik worden gemaakt van de weergave van de informatie in een 
tabelvorm. Dit geeft voordelen voor de snelheid van het wijzigen van 
meerdere objecten tegelijkertijd.  

De meest gebruikte parameters in een bouw informatie model zijn de 
afmetingen en het materiaal [Weygant, 2011].  

11.3.2 FAMILIES  
Zoals eerder in de definitieanalyse van Isikdag al duidelijk werd, is een Bouw 
Informatie Model rijk aan semantieke informatie. Er is dus informatie die niet 
alleen over de geometrische weergave gaat, maar ook om de betekenis van 
de weergave van deze elementen. Wanneer er een wand wordt getekend, 
weet de software wat een wand wel en niet kan. Zo kan er bijvoorbeeld wel 
een opening gemaakt worden in een wand, maar niet in een kolom.  

In BIM-ontwerpsoftware wordt gebruik gemaakt van ‘families’ of ‘element 
classes’. Een family is een groep met elementen met dezelfde parameters en 
een daarbij gerelateerde grafische representatie. De waarden van de 
parameters van de objecten binnen een familiy kunnen verschillen, maar de 
betekenis en de naamgeving van de parameters is binnen de gehele family 
gelijk [Autodesk, 2009]. Binnen een family kunnen verschillende ‘types’ 
aangemaakt worden, waarin de parameterwaardes met elkaar overeen 
komen. Binnen de family ‘wall’ kan bijvoorbeeld een type zijn waarin de 
wanden 100 mm dik zijn en gemaakt zijn van metalstud, en een ander type 
waarin de wanden 200 mm dik zijn en van beton zijn gemaakt.  

11.3.3 KOPPELINGEN  
Naast het gebruik van informatie die in de parameters van de objecten is 
omsloten, kan er ook gebruik gemaakt worden van koppelingen tussen 
modellen of andere bestanden. Zo kan er aan een object een pdf-, Excel-
bestand of internetsite gekoppeld worden met extra informatie. Het voordeel 
hiervan is dat deze informatie dus niet rechtstreeks bij het object hoort, en 
door de software niet hoeft weer te worden gegeven. Dit beperkt de 
benodigde rekenkracht van de computer, terwijl toch de informatie direct te 
vinden is bij het object. Een nadeel is echter dat er niet gefilterd kan worden 
op de informatie in het gekoppelde bestand. Niet alle software ondersteund 
koppeling met niet-gemodelleerde bestanden. Ook kunnen hele modellen 
door middel van links aan elkaar worden verbonden.  

Binnen het model kunnen parameters met elkaar worden gelinkt. Zo zal er, 
wanneer er een parameter van één object wordt veranderd, de gelinkte 
parameters van andere objecten mee veranderen. In Revit is dit het geval bij 
parameters binnen een type. Wanneer bij één element een parameter van 
een type wordt verandert, zal dit bij de andere elementen van dit type ook 
automatisch veranderd worden. 
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11.4 INFORMATIE-UITWISSELING 
Een belangrijk onderdeel van het gebruik van BIM is het mogelijk maken en 
faciliteren van samenwerking tussen meerdere partijen. Al deze partijen 
kunnen samenwerken in één centraal model, of er kan gebruik gemaakt 
worden van verschillende modellen die over elkaar heen gelegd kunnen 
worden. In de afbakening is al besproken dat dit onderzoek zich beperkt tot 
het gebruik van meerdere modellen.  

11.4.1 IFC-STANDAARD  
BIM is niet gekoppeld aan specifieke software, maar de software is wel een 
belangrijke basis van het gebruik van BIM. De verschillende partijen binnen 
het bouwproces werken niet allemaal in dezelfde software. Omdat er in het 
bouwproces dus meerder modellen in meerdere softwareprogramma’s zijn 
gemaakt, is er door BuildingSMART 7  een standaard ontwikkeld voor de 
uitwisseling van bestanden: IFC.  

IFC staat voor Industrial Foundation Class. Daarin wordt het bouwmodel 
omschreven, bestaande uit objecten, informatie en de relaties [de BIM 
specialist, 2010].  Het is een open bestandsformaat en met een willekeurige 
teksteditor (bijv. Notepad/Kladblok van Microsoft) te openen en te lezen 
[Witteman, 2009]. In totaal kan 99 % van de in totaal in een model aanwezige 
informatie worden geëxporteerd naar een IFC-model [Robbemondt, 2008].  

Deze IFC-standaard is niet gebonden aan een bepaalde software of fabrikant. 
Vanuit 80 % van de veelgebruikte software kunnen modellen naar IFC 
geëxporteerd worden of kunnen modellen vanuit IFC importeren in de eigen 
software [CURNET, 2009]. Voorbeelden van software die vaak gebruikt wordt 
staan in figuur 11-8. Al deze software is uit te wisselen met het IFC-formaat.  

 

F I G U U R  1 1 - 8  |  L IJST VAN BIM-SOFTWARE DIE KAN WORDEN GEËXPORTEERD NAAR IFC [KUBUS,  2010] 

Met behulp van de IFC-standaard kan worden gedaan aan ‘Open BIM’. 
Hiermee wordt bedoeld dat er integraal kan worden samengewerkt tussen de 
verschillende partijen binnen het bouwproces, ongeacht de software of versie 
die ze gebruiken. Uitwisseling door middel van IFC gebeurt zoals is 
weergegeven in figuur 11-7. Voor elke uitwisseling wordt het bestand 
omgezet naar IFC, waarna het in het eigen softwareprogramma kan worden 

                                                      

7 BuildingSMART is een internationale vereniging van betrokkenen in de bouwsector 
die als doel het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden 
in alle digitale communicatieprocessen rond projecten van gebouwen en infrastructuur 
[BuildingSMART, 2011]. Voorloper was IAI: International Alliance for Interoperability.  
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geïmporteerd en het omgezet wordt naar het eigen bestandsformaat om er 
dingen in te veranderen. 

Door het uitwisselingsformaat kunnen alle deelnemers aan het bouwproces 
hun eigen software blijven gebruiken, waar alle functies in zitten die ze nodig 
hebben. Hierdoor werken de partners niet (meer) rechtstreeks in hetzelfde 
model, maar er kan wel steeds een nieuwe versie van de modellen van de 
andere partners in hun eigen model geladen worden. Hierdoor kan toch op 
bijna elk moment van de dag de verschillende bims over elkaar worden 
gelegd en ontstaat een volledig BIM met alle informatie over het bouwproject.  

Er moet wel opgemerkt worden dan de IFC-uitwisselingsstandaard nog niet 
perfect werkt. Zo zal er dataverlies optreden bij zowel het importeren van als 
het exporteren naar het IFC-formaat [Khemlani, 2004]. Volgens een 
onderzoek van Forum Standaardisatie 8  is het nu niet mogelijk om te 
controleren of alle informatie ook daadwerkelijk is geëxporteerd. Daarnaast is 
niet duidelijk of in andere software ook daadwerkelijk hetzelfde model 
zichtbaar is [Bonsma, et al., 2011].  

Wanneer er geëxporteerd wordt vanuit een modelleerprogramma zoals 
bijvoorbeeld Revit, moet er gekozen worden welke parameters er 
geëxporteerd worden, bijvoorbeeld wel de brandveiligheids-parameter, maar 
niet de parameter met de hoeveelheid wapening. Het is bijna onmogelijk om 
van alle parameters uit het model na te gaan of deze geëxporteerd moeten 
worden of niet. Er is een standaard export, maar daarvan is niet duidelijk 
welke gegevens deze mee neemt.  

Eastman [2011] stelt dat, doordat het IFC geschikt moet zijn voor het gebruik 
van alle in het bouwproces aanwezige partijen, een IFC een hoge 
concentratie aan dubbele informatie bevat om al deze informatie te kunnen 
weergeven. Hij zegt hierover [Eastman, et al., 2011]: 

“IFC is highly redundant.” 

Volgens hem zijn er taakgerelateerde exports nodig om efficiënt met IFC te 
kunnen werken, genaamd ‘model views’. Dit is bijvoorbeeld een export van 
een architect van de constructie voor de analyse van de stabiliteit van die 
constructie. Er zal dus gebruik gemaakt moeten worden gemaakt van 
gespecialiseerde exports.  

11.4.2 MODELVIEW ER 
Niet alle gebruikers van het model, bijvoorbeeld de opdrachtgever en de 
aannemer, hebben de mogelijkheid nodig om het model aan te kunnen 
passen. Voor deze gebruikers die niet alleen voor het lezen van een BIM een 
nieuw (kostbaar) softwarepakket willen aanschaffen, zijn modelviewers 
ontwikkeld. Een modelviewer is een eenvoudige (en meestal gratis) versie 
van een 3D-modelleerprogramma, waarin het model alleen kan worden 
geraadpleegd. Er kan niets worden gewijzigd. Wel kunnen er onderdelen 
tijdelijk verborgen worden, doorsneden worden gemaakt en opmerkingen 

                                                      

8  Forum en College Standaardisatie adviseren de Nederlandse overheid over 
interoperabiliteit en open standaarden en beheren daarvoor de lijst met aanbevolen en 
verplichte open standaarden die gelden voor gehele publieke sector. 
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worden gemaakt en opgeslagen. De opgeslagen opmerkingen kunnen weer 
in het algemene, up-to-date, model worden geïmporteerd, zodat deze 
verwerkt kunnen worden.  

Modelviewers zijn er, net zoals de modelleersoftware zelf, van verschillende 
fabrikanten. Zo zijn er onder andere Autodesk Design Review, Solibri Model 
Viewer en Tekla BIMsight. Modelviewers van meerdere fabrikanten zijn gratis 
te downloaden van hun website. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om de 
informatie uit het BIM te kunnen raadplegen. Welke informatie er 
geraadpleegd kan worden, wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd. 

11.5 CONCLUSIE 
BIM is meer dan alleen tekenen in 3D, het gaat om het opslaan en delen van 
bouwinformatie die in het proces aanwezig is.  

Uit de analyse van het begrip BIM is te leren dat het niet alleen een manier is 
om informatie op te slaan, maar dat de wijze van opslaan van informatie het 
bouwproces gaat veranderen. Er kan nauwer samengewerkt worden, en 
informatie kan rechtstreeks worden gedeeld, zonder extra bewerking. Dit 
delen van de informatie geeft als voordeel dat de informatie niet meer 
opnieuw hoeft te worden geïnterpreteerd of bewerkt. Dit komt ten goede van 
de efficiëntie van informatieoverdracht in het proces.  

Na deze algemene informatie over BIM wordt in het volgende hoofdstuk het 
BIM specifiek gebruikt voor het inkoopproces van een prefab beton casco.  
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Bijlage 12.  HET NIEUWE INKOOPPROCES 
Op deze pagina’s worden de processchema’s van het nieuwe inkoopproces 
gegeven, tot op een klein detail. De processen die een geel vlak hebben, zijn 
verder uitgesplitst.  

12.1 SPECIFICEREN 

 

F I G U U R  1 2 - 1  |  B1.1 LEVERINGSOMVANG BEPALEN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 2  |  B1.1.1 INKOOPOVERLEG HOUDEN 
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F I G U U R  1 2 - 3  |  B1.1.2 DEMARCATIE MAKEN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 4  |  B1.1.2.1 V IEW AANMAKEN 

 

Categorie
Filter 

aangemaakt

Filter aanmakenB1.1.2.2

B1.1.2.2.1

Nieuw filter 

aanmakenView

Revit

Werkvoorbereider

B1.1.2.2.3

Eigenschappen 

selecteren
Werkvoorbereider

Revit

B1.1.2.2.2

Categorie 

kiezen

Revit Werkvoorbereider

Nieuw 

filter
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F I G U U R  1 2 - 6  |  B1.1.2.3 KLEUREN AAN FILTER TOEVOEGEN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 7  |  B1.1.3 BIM EXPORTEREN 

 

Software 

onafhankelijk 

BIM

Inkoopstrategie

B1.1.3.1

BIM exporteren 

naar IFCBIM

Revit
Werkvoorbereider
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Software 

onafhankelijke 

demarcatie

Werkvoorbereider

B1.1.4.2

Demarcatie exporteren 

naar DWFX

Revit

Demarcatie in Revit

Geselecteerde 

views

Projectinformatie 

gekoppeld aan 

modelexport

Demarcatie exporteren naar DWFXB1.1.3.2 B

B1.1.3.2.1

Selecteer views
Demarcatieview 

in Revit

Revit

Werkvoorbereider

B1.1.3.2.2

Geef project 

informatie opWerkvoorbereider

Revit

B1.1.3.2.3

Exporteer naar 

DWFX

Werkvoorbereider
Revit

Software

Onafhankelijke

demarcatie
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F I G U U R  1 2 - 1 0  |  B1.1.4 INKOOPCHECKLIST MAKEN 

 

Planningsdata

Ingevulde

planningsdata

Planningsdata invullenB1.1.4.4

B1.1.4.4.1

Object 

selecteren

Werkvoorbereider

B1.1.4.4.3

Invullen planningsdata 

in checklist
Werkvoorbereider

Word

B1.1.4.4.2

Aflezen 

Planningsdata

Navisworks 

Manage

Werkvoorbereider

Geselecteerd 

object

Navisworks 

Manage

Checklist

BIM met gekoppelde 

planning

BIM met gekoppelde 

planningBenodigde 

objecten
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Aanvraagset samenstellenB1.1.5

B1.1.6.1

Algemene documenten op 

server opzoeken of plaatsen

B1.1.6.3

Bijvoegen checklist

B1.1.6.2

Demarcatie bijvoegen

Link naar algemene stukken

Demarcatie in aanvraagsetmap

Checklist in 

aanvraagsetmap

Werkvoorbereider

Werkvoorbereider

Werkvoorbereider

Aanvraagset

IFC-model

Gelinkte bestekkstukken

Projectinformatieboekje

Demarcatie in DWFx

Server

Digitale map voor 

aanvraagset

Checklist

Digitale map voor 

aanvraagset
 

F I G U U R  1 2 - 1 2  |  AANVRAAGSET SAMENSTELLEN 

 

  



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  - B i j l a g e n  

72 | P a g i n a  

12.2 SELECTEREN 
 

 

F I G U U R  1 2 - 1 3  |  PROCESSEN IN DE SELECTIEFASE 
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F I G U U R  1 2 - 1 4  |  OFFERTES AANVRAGEN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 1 5  |  BUDGET VASTSTELLEN 
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F I G U U R  1 2 - 1 6  |  B1.3.2 U ITTREKSTAAT GENEREREN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 1 7  |  SCHEDULE AANMAKEN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 1 8  |  B1.3.2.2 SCHEDULE EXPORTEREN NAAR EXCEL 
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F I G U U R  1 2 - 1 9  |  B1.3.3 OFFERTES SPIEGELEN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 2 0  |  B1.3.4 TOELICHTEN OFFERTES 

 

 

F I G U U R  1 2 - 2 1  | B1.3.6 KEUZE MAKEN VOOR ONDERAANNEMER 
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12.3 CONTRACTEREN 

 

F I G U U R  1 2 - 2 2  |  PROCESSEN IN CONTRACTFASE 

 

 

F I G U U R  1 2 - 2 3  |  B1.4 CONTRACT OPSTELLEN 
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F I G U U R  1 2 - 2 4  |  B1.5 STARTOVERLEG HOUDEN 

 

 

F I G U U R  1 2 - 2 5  |  B1.6 INVOEREN INKOOPINFORMATIE IN BIM 

 

 

F I G U U R  1 2 - 2 6  |  B1.6.1 SCHEDULE OPENEN 
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F I G U U R  1 2 - 2 7  |  B1.6.2 TOEVOEGEN ONDERAANNEMER AAN OBJECTEN 
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Bijlage 13.  VRAGENLIJST TIJDSBESPARING TRADITIONEEL 
De volgende vragenlijst zal worden afgenomen aan werkvoorbereiders en 
inkopers in het traditionele proces. Dit wordt gedaan aan de hand van een 
voorbeeldproject waarvan de benodigde specificaties beschreven zijn.  

Voorbeeldproject 

Projectbeschrijving  

Aanneemsom: 40 miljoen euro 

Netto vloeroppervlak: 13 000 m2 

Aantal verdiepingen: kelder, begane grond, 9 verdiepingen 

Bruto oppervlak per verdieping: 2000 m2 (t/m verd. 8), 400 m2 (verd. 9) 

Herhaling:  verdieping 5 t/m 8 zijn gelijk 

Constructie: Prefab dragende binnenspouwbladen en staalkolommen in 

de gevel. Gietbouwwanden, prefab wanden en prefab 

kolommen voor verdere constructie 

Vloeren: Zowel breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren als in het werk 

gestorte vloeren 

  

Documentatie  

Bestektekst: H 12 t/m 48: 283 pagina's 

  H23 heeft 16 pagina's, waarvan 9 pagina's 

elementbeschrijvingen 

  Algemeen bestek (H 01 en 05): 75 pagina's 

  Materiaal en kleurenstaat 

Tekeningen Architect: Situatie 3x 

  Plattegrond 12x  (-1 t/m dak) 

  Plafonds 11x 

  Doorsnede 4x 

  Gevelaanzichten 6x 

  Detailtekeningen (boekje met 143 pagina's) 

Tekeningen Constructeur: Palenplan 1x 

  Plattegrond 12x (-1 t/m dak) 

  Details 

  Overzicht brandwerende voorzieningen (3x) 

  Rapporten 5x 

  

Vragenlijst in invullen voor:  

Project: Bovengenoemd voorbeeldproject 

In te kopen onderdeel: Prefab beton wanden en kolommen 

Aantal ingekomen en te spiegelen 

offertes: 

3 
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1. Specificeren 
Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

R1.1 Leveringsomvang bepalen       

R1.1.1 Inkoopoverleg houden Overleg tussen werkvoorbereider(s), 

inkoper en projectleider om strategie te 

bepalen 

0 mins 

1 Bepalen welke onderdelen moeten worden 

ingekocht 

Bijv. prefab wanden apart van kolommen 

of juist samen 

  mins 

2 Bepalen welke werkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd voor de 

inkoopvoorbereiding 

Bijv. maken principeschetsen, 

demarcatie etc.  

  mins 

3 Bepalen waar de knelpunten zitten en/of 

waar op gelet moet worden 

    mins 

          

R1.1.2. Bestek inventariseren Betreffende stukken uit bestek zoeken 

en bijvoegen 

0 mins 

1 Betreffende hoofdstuk zoeken en doorlezen In het geval van prefab hoofdstuk 23, 

deze heeft 16 pagina's 

  mins 

2 Verwijzingen naar andere besteksstukken 

opzoeken en doorlezen 

    mins 

3 Algemene bestekshoofdstukken doorlezen 

en bijvoegen 

    mins 

4 Materiaal en kleurenstaat bekijken     mins 

5 Markeren belangrijke stukken     mins 

6 Onduidelijkheden opschrijven en uitzoeken     mins 

7 Kopiëren of inscannen betreffende stukken     mins 

          

R1.1.3 Inventariseren benodigde tekeningen Betreffende tekeningen zoeken en 

bijvoegen 

0 mins 

1 Tekeningenlijst bestuderen voor 

beschikbare tekeningen 

    mins 

2 Tekeningen waarnaar verwezen wordt in de 

bestektekst opzoeken 

    mins 

3 Bijbehorende tekeningen opzoeken     mins 

4 Tekeningen bestuderen Zodat duidelijk wordt of ze bij moeten 

worden gevoegd of niet 

  mins 

5 Kopiëren of inscannen tekeningen     mins 

6 Tekeningen bij elkaar voegen In boekje dat meegestuurd gaat worden   mins 

          

R1.1.4 Demarcatie maken Betreffende elementen inkleuren op 

tekeningen 

0 mins 

1 Juiste tekening(en) uitzoeken om te 

gebruiken 

    mins 

2 Tekening kopiëren     mins 

3 Juiste elementen zoeken Per verdieping/tekening?   mins 

4 Elementen inkleuren     mins 

5 Legenda maken     mins 

6 Controle of alle elementen zijn 

meegenomen 

    mins 

7 Demarcatie kopïeren of inscannen     mins 
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R1.1.5 Inkoop checklist maken Standaard checklist projectspecifiek 

maken 

0 mins 

1 Zoeken en openen Standaard checklist     mins 

2 Invullen projectgegevens Invullen bovenste grijze vlak in checklist 

(projectnaam en nummer, naam 

opdrachtgever, opdrachtnemer,  inkoper 

en projectleider) 

  mins 

3 Doorlezen standaard checklist     mins 

4 Aanpassen en opmerkingen maken waar 

nodig 

    mins 

5 Toevoegen nieuwe verantwoordelijkheden     mins 

6 In te kopen onderdelen opzoeken in 

(voorbereidings)planning 

    mins 

7 Invullen voorbereidingsplanning in checklist     mins 

8 Aanvang van werk invullen in checklist     mins 

9 Checklist controleren op volledigheid en 

evt. aanvullen 

    mins 

          

R1.1.6 Aanvraagset samenstellen Overige documenten voor aanvraag van 

offerte zoeken of maken en bijvoegen 

0 mins 

1 Bijvoegen besteksstukken     mins 

2 Bijvoegen tekeningen     mins 

3 Bijvoegen tekeningenlijst     mins 

4 Bijvoegen demarcatie(s)     mins 

5 Bijvoegen checklist     mins 

6 Bijvoegen projectintroductieboekje     mins 

7 Inventariseren wat nog niet duidelijk is met 

de bijgevoegde stukken 

    mins 

8 Maken principeschetsen Schetsen ter verduidelijking van bijv. 

uitvoering of tekeningen 

  mins 

9 Bijvoegen principeschetsen     mins 

10 Evt. bijvoegen hoeveelhedenstaat     mins 

        mins 
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2. Selecteren 

Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

R1.2 Offertes aanvragen       

R1.2.1 Voorselectie maken van partijen   0 mins 

1 Selectie maken van partijen waaraan een 

offerte wordt gevraagd 

    mins 

          

R1.2.2 Bellen voor interesse   0 mins 

1 Contactgegevens bedrijven opzoeken     mins 

2 Bellen naar bedrijf en vragen naar interesse     mins 

3 Contactgegevens controleren Tijdens gesprek vragen waar de offerte 

naartoe gestuurd moet worden 

  mins 

          

R1.2.3 Brief opstellen   0 mins 

1 Standaard brief zoeken     mins 

2 Standaard brief doorlezen     mins 

3 Projectspecifieke zaken invullen Projectnaam en nummer, 

contactpersoon, adres, etc. 

  mins 

4 Invullen van beschrijving van onderdeel 

waarvoor de offerte wordt aangevraagd 

    mins 

5 Datum van uiterlijke prijsopgave invullen     mins 

6 Benoemen bijlagen bij brief Stukken in de aanvraagset zijn bijlage   mins 

          

R1.2.4 Brief of e-mail versturen met offerte-

aanvraag 

Brief en aanvraagset bij elkaar voegen 0 mins 

1 Brief uitprinten     mins 

2 Aaanvraagset uitprinten en bijvoegen     mins 

3 Brief versturen     mins 

          

R1.2.5 Opstellen offerte door onderaannemer       

  Door onderaannemer     
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Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

R1.3 Keuze maken       

R1.3.1 Budget vaststellen Budget uit begroting halen 0 mins 

1 Werkbegroting opzoeken en openen     mins 

2 Opzoeken regel(s) die betrekking hebben op 

het in te kopen onderdeel 

    mins 

3 Budget invullen in spiegel     mins 

          

R1.3.2 Hoeveelheden bepalen Zelf hoeveelheden bepalen zodat deze 

vergeleken kunnen worden met de 

hoeveelheden uit de offertes 

0 mins 

1 Betreffende tekeningen opzoeken Digitaal of op papier   mins 

2 Opmeten van lengtes voor wanden   mins 

3 Tellen van kolommen voor kolommen   mins 

4 Hoeveelheden in spiegel zetten     mins 

          

R1.3.3 Offertes spiegelen Offertes met elkaar vergelijken 0 mins 

1 Offertes openen en doorlezen     mins 

2 Projectgevens invullen in standaard spiegel     mins 

3 Hoeveelheden en prijzen van offertes 

invullen in spiegel 

    mins 

4 Overige voorwaarden uit offertes invullen in 

spiegel 

Bijv. inclusief kraankosten   mins 

5 Inventariseren waarop de offerte niet 

volledig is 

Ook wat te veel is aangeboden   mins 

          

R1.3.4 Toelichten offertes Gesprek met onderaannemers over de 

offertes 

0 mins 

1 Uitnodigen onderaannemer     mins 

2 Bespreken aangebodene in offerte     mins 

3 Bespreken niet aangebodene in offerte     mins 

4 Voorstel voor aanpassingen in de offerte     mins 

          

R1.3.5 Aanpassen offertes door onderaannemer       

  Door onderaannemer     

          

R1.3.3b Opnieuw Offertes spiegelen Eventueel. Aangepaste offertes opnieuw 

met elkaar vergelijken 

0 mins 

1 Offertes openen en doorlezen     mins 

2 Spiegel opzoeken en openen     mins 

3 Projectgevens invullen in standaard spiegel     mins 

4 Budget invullen in spiegel     mins 

5 Hoeveelheden en prijzen van offertes 

invullen in spiegel 

    mins 
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6 Overige voorwaarden uit offertes invullen in 

spiegel 

Bijv. inclusief kraankosten   mins 

7 Inventariseren wat niet inclusief is in de 

offerte 

    mins 

          

R1.3.5 Keuze maken voor onderaannemer In overleg tussen werkvoorbereider, 

inkoper en projectleider 

0 mins 

1 Bespreken spiegel Bespreken aangebodene in offertes   mins 

2 Bespreken betrouwbaarheid 

onderaannemers 

A.h.v. eerdere evaluaties en 

bedrijfsinformatie 

  mins 

3 Kiezen voor de beste optie     mins 
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3. Contracteren 
Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

R1.4 Contract opstellen       

R1.4.1 Opstellen contract   0 mins 

1 Opzoeken standaard contract     mins 

2 Invullen projectgegevens Projectnaam en nummer, 

contactpersoon, adres, etc. 

  mins 

3 Aan/invullen voorwaarden     mins 

4 Checklist opzoeken en bijvoegen zoals opgesteld in de voorgaande fases   mins 

5 Aanvullen checklist met ontbrekende 

gegevens 

    mins 

          

R1.4.2 Onderhandelen over contract Gesprek met onderaannemer over de 

voorwaarden in het contract 

0 mins 

1 Uitnodigen onderaannemer     mins 

2 Onderhandelingsgesprek voeren     mins 

3 Bespreken hoe het gewijzigd moet worden     mins 

          

R1.4.3 Definitief contract opstellen Aanpassingen uit het gesprek 

doorvoeren in het contract 

0 mins 

1 Aanpassingen doorvoeren in contract     mins 

          

R1.4.4 Contract controleren Controle van contract door projectleider 0 mins 

1 Contract doorlezen     mins 

          

R1.4.5 Contract tekenen   0 mins 

1 Contract uitprinten in meervoud   mins 

2 Contract tekenen door projectleider     mins 

3 Contract tekenen door onderaannemer     mins 

          

R1.4.6 Budgetformulier invullen Invullen van besteed budget op 

formulier 

0 mins 

1 Budgetformulier opzoeken     mins 

2 Beschikbaar budget invullen     mins 

3 Besteed budget invullen     mins 
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Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

R1.5 In/verkoop overdracht in startoverleg Gesprek met onderaannemer voor 

de overgang naar de 

werkvoorbereidingsfase 

    

R1.5.1 Startoverleg houden   0 mins 

1 Bespreking inkoop     mins 

2 Bespreking werkzaamheden 

werkvoorbereiding 

    mins 

3 Bespreking knelpunten in uitvoering en 

werkvoorbereiding 

    mins 
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Bijlage 14.  VRAGENLIJST TIJDSBESPARING BIM 
De volgende vragenlijst zal worden afgenomen over het inkoopproces met 
BIM. Dit wordt gedaan aan de hand van een voorbeeldproject waarvan de 
benodigde specificaties beschreven zijn.  

Voorbeeldproject 

Projectbeschrijving  

Aanneemsom: 40 miljoen euro 

Netto vloeroppervlak: 13 000 m2 

Aantal verdiepingen: kelder, begane grond, 9 verdiepingen 

Bruto oppervlak per verdieping: 2000 m2 (t/m verd. 8), 400 m2 (verd. 9) 

Herhaling:  verdieping 5 t/m 8 zijn gelijk 

Constructie: Prefab dragende binnenspouwbladen en staalkolommen in 

de gevel. Gietbouwwanden, prefab wanden en prefab 

kolommen voor verdere constructie 

Vloeren: Zowel breedplaatvloeren, kanaalplaatvloeren als in het werk 

gestorte vloeren 

  

Documentatie  

Bestektekst: H 12 t/m 48: 283 pagina's 

  H23 heeft 16 pagina's, waarvan 9 pagina's 

elementbeschrijvingen 

  Algemeen bestek (H 01 en 05): 75 pagina's 

  Materiaal en kleurenstaat 

Tekeningen Architect: Situatie 3x 

  Plattegrond 12x  (-1 t/m dak) 

  Plafonds 11x 

  Doorsnede 4x 

  Gevelaanzichten 6x 

  Detailtekeningen (boekje met 143 pagina's) 

Tekeningen Constructeur: Palenplan 1x 

  Plattegrond 12x (-1 t/m dak) 

  Details 

  Overzicht brandwerende voorzieningen (3x) 

  Rapporten 5x 

  

Vragenlijst in invullen voor:  

Project: Bovengenoemd voorbeeldproject 

In te kopen onderdeel: Prefab beton wanden en kolommen 

Aantal ingekomen en te spiegelen 

offertes: 

3 
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1. Specificeren 
Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

B1.1 Leveringsomvang bepalen       

B1.1.1 Inkoopoverleg houden Overleg tussen werkvoorbereider(s), 

inkoper en projectleider om strategie te 

bepalen 

0 mins 

1 Bepalen welke onderdelen moeten worden 

ingekocht 

Bijv. prefab wanden apart van 

kolommen of juist samen 

  mins 

2 Bepalen welke werkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd voor de 

inkoopvoorbereiding 

Bijv. maken principeschetsen, 

demarcatie etc.  

  mins 

3 Bepalen waar de knelpunten zitten en/of 

waar op gelet moet worden 

    mins 

          

B1.1.2. Demarcatie maken   0 mins 

1 View aanmaken     mins 

2 Filters aanmaken     mins 

3 Kleuren toevoegen aan filter     mins 

          

B1.1.3 Uittrekstaat genereren   0 mins 

1 Nieuw schedule aanmaken     mins 

2 Categorie kiezen     mins 

3 Eigenschappen selecteren     mins 

4 Filter toepassen     mins 

5 Sorteren     mins 

6 Schedule exporteren naar Excel     mins 

          

B1.1.4 BIM exporteren   0 mins 

1 BIM exporteren naar IFC     mins 

2 Demarcatie exporteren naar DWFx     mins 

          

B1.1.5 Inkoop checklist maken Standaard checklist projectspecifiek 

maken 

0 mins 

1 Zoeken en openen Standaard checklist     mins 

2 Invullen projectgegevens Invullen bovenste grijze vlak in checklist 

(projectnaam en nummer, naam 

opdrachtgever, opdrachtnemer,  

inkoper en projectleider) 

  mins 

3 Doorlezen standaard checklist     mins 

4 Aanpassen en opmerkingen maken waar 

nodig 

    mins 

5 Toevoegen nieuwe verantwoordelijkheden     mins 

6 In te kopen onderdelen opzoeken in 

planningskoppeling met BIM 

    mins 

7 Invullen voorbereidingsplanning in checklist     mins 

8 Aanvang van werk invullen in checklist     mins 

9 Checklist controleren op volledigheid en evt. 

aanvullen 

    mins 
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B1.1.6 Aanvraagset samenstellen Overige documenten voor aanvraag van 

offerte zoeken of maken en bijvoegen 

0 mins 

1 Bijvoegen gelinkte algemene besteksstukken PDF   mins 

2 Bijvoegen BIModel IFC   mins 

3 Bijvoegen demarcatie(s) DWFx   mins 

4 Bijvoegen checklist PDF   mins 

5 Bijvoegen projectintroductieboekje PDF   mins 

6 Bijvoegen hoeveelhedenstaat XLSx   mins 

        mins 
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2. Selecteren 
Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

B1.2 Offertes aanvragen       

B1.2.1 Voorselectie maken van partijen   0 mins 

1 Selectie maken van partijen waaraan een 

offerte wordt gevraagd 

    mins 

          

B1.2.2 Bellen voor interesse   0 mins 

1 Contactgegevens bedrijven opzoeken     mins 

2 Bellen naar bedrijf en vragen naar interesse     mins 

3 Contactgegevens controleren Tijdens gesprek vragen waar de offerte 

naartoe gestuurd moet worden 

  mins 

          

B1.2.3 Brief opstellen   0 mins 

1 Standaard brief zoeken     mins 

2 Standaard brief doorlezen     mins 

3 Projectspecifieke zaken invullen Projectnaam en nummer, 

contactpersoon, adres, etc. 

  mins 

4 Invullen van beschrijving van onderdeel 

waarvoor de offerte wordt aangevraagd 

    mins 

5 Datum van uiterlijke prijsopgave invullen     mins 

6 Benoemen bijlagen bij brief Stukken in de aanvraagset zijn bijlage   mins 

          

B1.2.4 Brief of e-mail versturen met offerte-

aanvraag 

Brief en aanvraagset bij elkaar voegen 0 mins 

1 Brief uitprinten     mins 

2 Aaanvraagset uitprinten en bijvoegen     mins 

3 Brief versturen     mins 

          

B1.2.5 Opstellen offerte door onderaannemer       

 Door onderaannemer     
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Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

B1.3 Keuze maken       

B1.3.1 Budget vaststellen Budget uit begroting halen 0 mins 

1 Elementen selecteren in BIM-koppeling met 

begroting 

    mins 

2 Budget invullen in spiegel     mins 

          

B1.3.2 Offertes spiegelen Offertes met elkaar vergelijken 0 mins 

1 Offertes openen en doorlezen     mins 

2 Projectgevens invullen in standaard spiegel     mins 

3 Hoeveelhedenstaat invoegen in spiegel     mins 

4 Hoeveelheden en prijzen van offertes 

invullen in spiegel 

    mins 

5 Overige voorwaarden uit offertes invullen in 

spiegel 

Bijv. inclusief kraankosten   mins 

6 Inventariseren waarop de offerte niet 

volledig is 

Ook wat te veel is aangeboden   mins 

          

B1.3.3 Toelichten offertes Gesprek met onderaannemers over de 

offertes 

0 mins 

1 Uitnodigen onderaannemer     mins 

2 Bespreken aangebodene in offerte     mins 

3 Bespreken niet aangebodene in offerte     mins 

4 Voorstel voor aanpassingen in de offerte     mins 

          

B1.3.4 Eventueel aanpassen offertes door 

onderaannemer 

Eventueel.     

  Door onderaannemer     

          

B.1.3.2b Opnieuw Offertes spiegelen Eventueel. Aangepaste offertes 

opnieuw met elkaar vergelijken 

0 mins 

1 Offertes openen en doorlezen     mins 

2 Spiegel opzoeken en openen     mins 

3 Projectgevens invullen in standaard spiegel     mins 

4 Budget invullen in spiegel     mins 

5 Hoeveelheden en prijzen van offertes 

invullen in spiegel 

    mins 

6 Overige voorwaarden uit offertes invullen in 

spiegel 

Bijv. inclusief kraankosten   mins 

7 Inventariseren wat niet inclusief is in de 

offerte 

    mins 

          

B1.3.5 Keuze maken voor onderaannemer In overleg tussen werkvoorbereider, 

inkoper en projectleider 

0 mins 

1 Bespreken spiegel Bespreken aangebodene in offertes   mins 

2 Bespreken betrouwbaarheid 

onderaannemers 

A.h.v. eerdere evaluaties en 

bedrijfsinformatie 

  mins 

3 Kiezen voor de beste optie     mins 

          

  



H e t  n i e u w e  i n k o p e n  - B i j l a g e n  

92 | P a g i n a  

3. Contracteren 
Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

B1.4 Contract opstellen       

B1.4.1 Opstellen contract   0 mins 

1 Opzoeken standaard contract     mins 

2 Invullen projectgegevens Projectnaam en nummer, 

contactpersoon, adres, etc. 

  mins 

3 Aan/invullen voorwaarden     mins 

4 Checklist opzoeken en bijvoegen zoals opgesteld in de voorgaande fases   mins 

5 Aanvullen checklist met ontbrekende 

gegevens 

    mins 

          

B1.4.2 Onderhandelen over contract Gesprek met onderaannemer over de 

voorwaarden in het contract 

0 mins 

1 Uitnodigen onderaannemer     mins 

2 Onderhandelingsgesprek voeren     mins 

3 Bespreken hoe het gewijzigd moet worden     mins 

          

B1.4.3 Definitief contract opstellen Aanpassingen uit het gesprek 

doorvoeren in het contract 

0 mins 

1 Aanpassingen doorvoeren in contract     mins 

          

B1.4.4 Contract controleren Controle van contract door 

projectleider 

0 mins 

1 Contract doorlezen     mins 

          

B1.4.5 Contract tekenen   0 mins 

1 Contract uitprinten in meervoud   mins 

2 Contract tekenen door projectleider     mins 

3 Contract tekenen door onderaannemer     mins 

          

B1.4.6 Budgetformulier invullen Invullen van besteed budget op 

formulier 

0 mins 

1 Budgetformulier opzoeken     mins 

2 Beschikbaar budget invullen     mins 

3 Besteed budget invullen     mins 
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Procesnr. Activiteit Omschrijving / Opmerking Tijd in 

minuten 

B1.5 In/verkoop overdracht in startoverleg Gesprek met onderaannemer voor 

de overgang naar de 

werkvoorbereidingsfase 

    

B1.5.1 Startoverleg houden   0 mins 

1 Bespreking inkoop     mins 

2 Bespreking werkzaamheden 

werkvoorbereiding 

    mins 

3 Bespreking knelpunten in uitvoering en 

werkvoorbereiding 

    mins 
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Bijlage 15.  RESULTATEN VRAGENLIJST TRADITIONEEL 
Op de volgende pagina’s zijn de resultaten van de vragenlijsten voor het 
traditionele proces terug te vinden.  

 



 

 

1. Specificeren 6 uur 30 uur 58 uur 26 uur 2 uur 29 uur 

Procesnr. Activiteit Stefan Duerink Johan vd Velde Ruud Hendriks Marloes 

Manders 

Joris Holman 
Gemiddeld 

R1.1 Leveringsomvang bepalen 373 mins 1805 mins 3480 mins 1560 mins 103 mins 1768 mins 

R1.1.1 Inkoopoverleg houden 

45 mins 90 mins 120 mins 120 mins 35 mins 82 mins 

1 Bepalen welke onderdelen moeten worden 

ingekocht 
15 mins 

90 mins 120 mins 120 mins 

10 mins 

  

2 Bepalen welke werkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd voor de 

inkoopvoorbereiding 
15 mins 10 mins 

3 Bepalen waar de knelpunten zitten en/of 

waar op gelet moet worden 
15 mins 15 mins 

    

R1.1.2. Bestek inventariseren 
60 mins 515 mins 480 mins 240 mins     324 mins 

1 Betreffende hoofdstuk zoeken en doorlezen 
10 mins 

270 mins 240 mins 

240 mins       

2 Verwijzingen naar andere besteksstukken 

opzoeken en doorlezen 
10 mins 

3 Algemene bestekshoofdstukken doorlezen en 

bijvoegen 
5 mins 

4 Materiaal en kleurenstaat bekijken 5 mins 5 mins 

240 mins 
5 Markeren belangrijke stukken 10 mins 120 mins 

6 Onduidelijkheden opschrijven en uitzoeken 15 mins 120 mins 

7 Kopiëren of inscannen betreffende stukken 5 mins 0 mins 

  



 

 

R1.1.3 Inventariseren benodigde tekeningen 
30 mins 240 mins 960 mins 240 mins     368 mins 

1 Tekeningenlijst bestuderen voor beschikbare 

tekeningen 
5 mins 

240 mins 960 mins 240 mins       

2 Tekeningen waarnaar verwezen wordt in de 

bestektekst opzoeken 
5 mins 

3 Bijbehorende tekeningen opzoeken 5 mins 

4 Tekeningen bestuderen 
10 mins 

5 Kopiëren of inscannen tekeningen   mins 

6 Tekeningen bij elkaar voegen 
5 mins 

    

R1.1.4 Demarcatie maken 
140 mins 480 mins 1440 mins 480 mins     635 mins 

1 Juiste tekening(en) uitzoeken om te 

gebruiken 
5 mins 

480 mins 1440 mins 480 mins       

2 Tekening kopiëren 5 mins 

3 Juiste elementen zoeken 
90 mins 

4 Elementen inkleuren 

5 Legenda maken 15 mins 

6 Controle of alle elementen zijn meegenomen 
15 mins 

7 Demarcatie kopïeren of inscannen 10 mins 

    

  



 

 

R1.1.5 Inkoop checklist maken 
43 mins 240 mins 240 mins 240 mins 68 mins 166 mins 

1 Zoeken en openen Standaard checklist 2 mins 

240 mins 240 mins 240 mins 

2 mins 

128 mins 

2 Invullen projectgegevens 

2 mins 2 mins 

3 Doorlezen standaard checklist 5 mins 10 mins 

4 Aanpassen en opmerkingen maken waar 

nodig 
15 mins 

45 mins 

5 Toevoegen nieuwe verantwoordelijkheden 5 mins 

6 In te kopen onderdelen opzoeken in 

(voorbereidings)planning 
2 mins 2 mins 

  

7 Invullen voorbereidingsplanning in checklist 
5 mins 5 mins 

8 Aanvang van werk invullen in checklist 2 mins 2 

  

mins 

  9 Checklist controleren op volledigheid en evt. 

aanvullen 
5 mins 

    

  



 

 

R1.1.6 Aanvraagset samenstellen 

55 mins 240 mins 240 mins 240 mins     194 mins 

1 Bijvoegen besteksstukken 5 mins 

240 mins 240 mins 240 mins       

2 Bijvoegen tekeningen 5 mins 

3 Bijvoegen tekeningenlijst 5 mins 

4 Bijvoegen demarcatie(s) 5 mins 

5 Bijvoegen checklist 3 mins 

6 Bijvoegen projectintroductieboekje 2 mins 

7 Inventariseren wat nog niet duidelijk is met 

de bijgevoegde stukken 
5 mins 

8 Maken principeschetsen 
15 mins 

9 Bijvoegen principeschetsen 5 mins 

10 Evt. bijvoegen hoeveelhedenstaat 5 mins 

  



 

 

2. Selecteren 14 uur 37 uur 31 uur 12 uur 6 uur 24 uur 
Procesnr. Activiteit Stefan Duerink Johan vd Velde Ruud Hendriks Marloes 

Manders 

Joris Holman 
Gemiddeld 

R1.2 Offertes aanvragen 70 mins 235 mins 240 mins     134 mins 181 mins 

R1.2.1 Voorselectie maken van partijen 10 mins     60 mins     60 mins 43 mins 

1 Selectie maken van partijen waaraan een 

offerte wordt gevraagd 10 mins 
in 

inkoopoverleg 
60 mins     60 mins   

    

R1.2.2 Bellen voor interesse 30 mins 60 mins 60 mins     35 mins 46 mins 

1 Contactgegevens bedrijven opzoeken 15 mins 

60 mins 60 mins     

15 mins 

  

2 Bellen naar bedrijf en vragen naar interesse 
10 mins 

20 mins 
3 Contactgegevens controleren 

5 mins 

    

R1.2.3 Brief opstellen 12 mins 130 mins 60 mins     33 mins 59 mins 

1 Standaard brief zoeken 2 mins 
10 mins 

60 mins     

2 mins 

  

2 Standaard brief doorlezen 1 mins 2 mins 

3 Projectspecifieke zaken invullen 
2 mins 

120 mins 

20 mins 

4 Invullen van beschrijving van onderdeel 

waarvoor de offerte wordt aangevraagd 
1 mins 5 mins 

5 Datum van uiterlijke prijsopgave invullen 1 mins 2 mins 

6 Benoemen bijlagen bij brief 5 mins 2 mins 

  



 

 

R1.2.4 Brief of e-mail versturen met offerte-

aanvraag 
18 mins 45 mins 60 mins     6 mins 32 mins 

1 Brief uitprinten 3 mins 

45 mins 60 mins     

2 mins 

  2 Aaanvraagset uitprinten en bijvoegen 10 mins 2 mins 

3 Brief versturen 5 mins 2 mins 

    

R1.2.5 Opstellen offerte door onderaannemer                         

  Door onderaannemer                         

    

  



 

 

Procesnr. Activiteit Stefan Duerink Johan vd Velde Ruud Hendriks Marloes 

Manders 

Joris Holman 
Gemiddeld 

R1.3 Keuze maken 745 mins 1980 mins 1620 mins 720 mins 200 mins 1288 mins 

R1.3.1 Budget vaststellen 30 mins 480 mins 30 mins 120 mins     165 mins 

1 Werkbegroting opzoeken en openen 5 mins 

480 mins 30 mins 120 mins       
2 Opzoeken regel(s) die betrekking hebben op 

het in te kopen onderdeel 
15 mins 

3 Budget invullen in spiegel 10 mins 

    

R1.3.2 Hoeveelheden bepalen 

305 mins 240 mins 480 mins 240 mins     316 mins 

1 Betreffende tekeningen opzoeken 5 mins 0 mins 

480 mins 240 mins       
2 Opmeten van lengtes 240 mins 180 mins 

3 Tellen van kolommen 30 mins 30 mins 

4 Hoeveelheden in spiegel zetten 30 mins 30 mins 

    

R1.3.3 Offertes spiegelen 170 mins 600 mins 480 mins 180 mins     358 mins 

1 Offertes openen en doorlezen 60 mins 

600 mins 480 mins 180 mins       

2 Projectgevens invullen in standaard spiegel 5 mins 

3 Hoeveelheden en prijzen van offertes 

invullen in spiegel 
60 mins 

4 Overige voorwaarden uit offertes invullen in 

spiegel 
30 mins 

5 Inventariseren waarop de offerte niet 

volledig is 
15 mins 

  



 

 

R1.3.4 Toelichten offertes 
80 mins 420 mins 360 mins 120 mins 170 mins 230 mins 

1 Uitnodigen onderaannemer 10 mins 60 mins 

360 mins 120 mins 

10 mins 

  
2 Bespreken aangebodene in offerte 45 mins 120 mins 120 mins 

3 Bespreken niet aangebodene in offerte 15 mins 120 mins 20 mins 

4 Voorstel voor aanpassingen in de offerte 10 mins 120 mins 20 mins 

    

R1.3.5 Aanpassen offertes door onderaannemer                         

  Door onderaannemer                         

    

R1.3.3b Opnieuw Offertes spiegelen 
85 mins 180 mins 240 mins         168 mins 

1 Offertes openen en doorlezen 30 mins 

180 mins 240 mins           

2 Spiegel opzoeken en openen 5 mins 

3 Projectgevens invullen in standaard spiegel 5 mins 

4 Budget invullen in spiegel   mins 

5 Hoeveelheden en prijzen van offertes 

invullen in spiegel 
30 mins 

6 Overige voorwaarden uit offertes invullen in 

spiegel 
10 mins 

7 Inventariseren wat niet inclusief is in de 

offerte 
5 mins 

    

R1.3.5 Keuze maken voor onderaannemer 
75 mins 60 mins 30 mins 60 mins 30 mins 51 mins 

1 Bespreken spiegel 30 mins 30 mins 

30 mins 60 mins 30 mins   
2 Bespreken betrouwbaarheid 

onderaannemers 
30 mins inkoper 

3 Kiezen voor de beste optie 15 mins 30 mins 



 

 

3. Contracteren 3 uur 6 uur 6 uur 1 uur 2 uur 6 uur 
Procesnr. Activiteit Stefan Duerink Johan vd Velde Ruud Hendriks Marloes 

Manders 

Joris Holman 
Gemiddeld 

R1.4 Contract opstellen 120 mins 135 mins 275 mins 60 mins 124 mins 219 mins 

R1.4.1 Onderhandelen over contract 
80 mins 120 mins 105 mins     95 mins 100 mins 

1 Uitnodigen onderaannemer 10 mins inkoper 

105 mins     

5 mins 

  
2 Onderhandelingsgesprek voeren 60 mins 

120 mins 90 mins 3 Bespreken welke zaken gewijzigd moeten 

worden 
10 mins 

    

R1.4.2 Opstellen contract         90 mins   mins 23 mins 57 mins 

1 Opzoeken standaard contract 

inkoper inkoper 90 mins   mins 

2 mins 

  

2 Invullen projectgegevens 
2 mins 

3 Aan/invullen voorwaarden 2 mins 

4 Checklist opzoeken en bijvoegen 2 mins 

5 Aanvullen checklist met ontbrekende 

gegevens 
15 mins 

    

R1.4.3 Contract controleren 
15 mins 15 mins 30 mins         20 mins 

1 Contract doorlezen 15 mins 15 mins 30 mins           

    

R1.4.4 Contract tekenen 10 mins     20 mins         15 mins 

1 Contract uitprinten 5 mins 

inkoper 20 mins           2 Contract tekenen door projectleider 5 mins 

3 Contract tekenen door onderaannemer     



 

 

R1.4.5 Budgetformulier invullen 
15 mins   mins 30 mins 60 mins 6 mins 28 mins 

1 Budgetformulier opzoeken 5 mins 

Projectleider 30 mins 60 mins 

2 mins 

  2 Beschikbaar budget invullen 5 mins 2 mins 

3 Besteed budget invullen 5 mins 2 mins 

    

Procesnr. Activiteit Stefan Duerink Johan vd Velde Ruud Hendriks Marloes 

Manders 

Joris Holman 
Gemiddeld 

R1.5 In/verkoop overdracht in startoverleg 

60 mins 240 mins 90 mins         130 mins 

R1.5.1 Startoverleg houden 60 mins 240 mins 90 mins         130 mins 

1 Bespreking inkoop 10 mins 

240 mins 90 mins           

2 Bespreking werkzaamheden 

werkvoorbereiding 
20 mins 

3 Bespreking knelpunten in uitvoering en 

werkvoorbereiding 
30 mins 
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Bijlage 16.  RESULTATEN VRAGENLIJST BIM 
 

1. Specificeren 5 uur 10 uur 7 uur 

Procesnr. Activiteit Jasper Tubée Remco Lobé gemiddeld 

B1.1 Leveringsomvang bepalen 283 mins 600 mins 441 mins 

B1.1.1 Inkoopoverleg houden 82 mins 82 mins 82 mins 

    

B1.1.2. Demarcatie maken 25 mins 240 mins 133 mins 

1 View aanmaken 5 mins 

240 mins 

  

2 Filters aanmaken 5 mins 

3 Kleuren toevoegen aan filter 5 mins 

4 Opmaken demarcatietekening 10 mins 

    

B1.1.3 BIM exporteren 32,5 mins 30 mins 31 mins 

1 BIM exporteren naar IFC 22,5 mins 

30 mins 

  

2 Demarcatie exporteren naar DWFx 5 mins 

3 Controle export DWFx 5 mins 

    

B1.1.4 Inkoop checklist maken 138 mins 188 mins 163 mins 

1 Zoeken en openen Standaard 

checklist 

128 mins 128 mins 

  

2 Invullen projectgegevens 

3 Doorlezen standaard checklist 

4 Aanpassen en opmerkingen maken 

waar nodig 

5 Toevoegen nieuwe 

verantwoordelijkheden 

6 In te kopen onderdelen opzoeken in 

planningskoppeling met BIM 

10 mins 60 mins 

7 Invullen voorbereidingsplanning in 

checklist 

8 Aanvang van werk invullen in 

checklist 

9 Checklist controleren op 

volledigheid en evt. aanvullen 
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B1.1.5 Aanvraagset samenstellen 5 mins 60 mins 33 mins 

1 Bijvoegen Link naar model en 

algemene stukken 
5 mins 

30 mins   

2 Bijvoegen demarcatie(s) 15 mins 

3 Bijvoegen checklist 15 mins 
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2. Selecteren 3 uur 3 uur 3 uur 

Procesnr. Activiteit Jasper Tubée Remco Lobé gemiddeld 

B1.2 Offertes aanvragen 181   181   181   

B1.2.1 Voorselectie maken van partijen 43 mins 43 mins 43 mins 

B1.2.2 Bellen voor interesse 46 mins 46 mins 46 mins 

B1.2.3 Brief opstellen 59 mins 59 mins 59 mins 

B1.2.4 Brief of e-mail versturen met 

offerte-aanvraag 

32 mins 32 mins 32 mins 

B1.2.5 Opstellen offerte door 

onderaannemer 

            

    

Procesnr. Activiteit Jasper Tubée Remco Lobé gemiddeld 

B1.3 Keuze maken             

B1.3.1 Budget vaststellen 5 mins 60 mins 33 mins 

1 Elementen selecteren in BIM-

koppeling met begroting 5 mins 60 mins   

2 Budget invullen in spiegel 

    

B1.3.2 Uittrekstaat genereren 10 mins 90 mins 50 mins 

1 Nieuw schedule aanmaken 

10 mins 90 mins   

2 Categorie kiezen 

3 Eigenschappen selecteren 

4 Filter toepassen 

5 Sorteren 

6 Schedule exporteren naar Excel 

    

B1.3.3 Offertes spiegelen 358 mins 358 mins 358 mins 

B1.3.4 Toelichten offertes 230 mins 230 mins 230 mins 

B1.3.5 Eventueel aanpassen offertes door 

onderaannemer 

            

B.1.3.3b Opnieuw Offertes spiegelen 168 mins 168 mins 168 mins 

B1.3.6 Keuze maken voor onderaannemer 51 mins 51 mins 51 mins 
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3. Contracteren 6 uur 6 uur 6 uur 
Procesnr. Activiteit Jasper Tubée Remco Lobé gemiddeld 

B1.4 Contract opstellen 219 mins 219 mins 219 mins 

B1.4.1 Onderhandelen over contract 100 mins 100 mins 100 mins 

B1.4.2 Opstellen contract 57 mins 57 mins 57 mins 

B1.4.3 Contract controleren 20 mins 20 mins 20 mins 

B1.4.4 Contract tekenen 15 mins 15 mins 15 mins 

B1.4.5 Budgetformulier invullen 28 mins 28 mins 28 mins 

    

Procesnr. Activiteit Jasper Tubée Remco Lobé gemiddeld 

B1.5 In/verkoop overdracht in 

startoverleg 

130 mins 130 mins 130 mins 

B1.5.1 Startoverleg houden 130 mins 130 mins 130 mins 

    

Procesnr. Activiteit Jasper Tubée Remco Lobé gemiddeld 

B1.6 Inkoopinformatie toevoegen aan 

BIM 

  mins   mins   mins 

B1.6.1 Inkoopinformatie toevoegen aan 

BIM 

2 mins 30 mins 16 mins 

1 Openen betreffende schedule 

2 mins 30 mins   

2 Aanmaken extra parameter voor 

objecten 

3 Toevoegen onderaannemer aan 

objecten 

 

 

 





B I J L A G E  17. Resultaten simulatie traditioneel 

P a g i n a  | 111 

Bijlage 17.  RESULTATEN SIMULATIE TRADITIONEEL 
 

 

1. Specificeren 4 uur 
Procesnr. Activiteit Anke Zuiker   

R1.1 Leveringsomvang bepalen 251 mins 

R1.1.1 Inkoopoverleg houden 

66 mins 

  

R1.1.2. Bestek inventariseren 
39 mins 

1 Betreffende hoofdstuk zoeken en doorlezen 

35 mins 

2 Verwijzingen naar andere besteksstukken opzoeken en 

doorlezen 

3 Algemene bestekshoofdstukken doorlezen en bijvoegen 

4 Materiaal en kleurenstaat bekijken 

5 Markeren belangrijke stukken 

6 Onduidelijkheden opschrijven en uitzoeken 

7 Kopiëren of inscannen betreffende stukken 4 mins 

  

R1.1.3 Inventariseren benodigde tekeningen 
44 mins 

1 Tekeningenlijst bestuderen voor beschikbare tekeningen 

28 mins 2 Tekeningen waarnaar verwezen wordt in de bestektekst 

opzoeken 

3 Bijbehorende tekeningen opzoeken 

4 Tekeningen bestuderen 

16 mins 5 Kopiëren of inscannen tekeningen 

6 Tekeningen bij elkaar voegen 
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R1.1.4 Demarcatie maken 
64 mins 

1 Juiste tekening(en) uitzoeken om te gebruiken 
5 mins 

2 Tekening kopiëren 

50 mins 

3 Juiste elementen zoeken 

4 Elementen inkleuren 

5 Legenda maken 

6 Controle of alle elementen zijn meegenomen 

7 Demarcatie kopïeren of inscannen 9 mins 

  

R1.1.5 Inkoop checklist maken 
28 mins 

1 Zoeken en openen Standaard checklist 

14 mins 

2 Invullen projectgegevens 

3 Doorlezen standaard checklist 

4 Aanpassen en opmerkingen maken waar nodig 

5 Toevoegen nieuwe verantwoordelijkheden 

6 In te kopen onderdelen opzoeken in (voorbereidings)planning 

14 mins 
7 Invullen voorbereidingsplanning in checklist 

8 Aanvang van werk invullen in checklist 

9 Checklist controleren op volledigheid en evt. aanvullen 

  

R1.1.6 Aanvraagset samenstellen 

10 mins 

1 Bijvoegen besteksstukken 

10 mins 

2 Bijvoegen tekeningen 

3 Bijvoegen tekeningenlijst 

4 Bijvoegen demarcatie(s) 

5 Bijvoegen checklist 

6 Bijvoegen projectintroductieboekje 

7 Inventariseren wat nog niet duidelijk is met de bijgevoegde 

stukken 

8 Maken principeschetsen 

9 Bijvoegen principeschetsen 

10 Evt. bijvoegen hoeveelhedenstaat 
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2. Selecteren 10 uur 
Procesnr. Activiteit Anke Zuiker   

R1.2 Offertes aanvragen 181 mins 

R1.2.1 Voorselectie maken van partijen 43 mins 

R1.2.2 Bellen voor interesse 46 mins 

R1.2.3 Brief opstellen 59 mins 

R1.2.4 Brief of e-mail versturen met offerte-aanvraag 
32 mins 

R1.2.5 Opstellen offerte door onderaannemer     

  Door onderaannemer     

  

Procesnr. Activiteit Anke Zuiker   

R1.3 Keuze maken 398 mins 

R1.3.1 Budget vaststellen 33 mins 

1 Werkbegroting opzoeken en openen 2 mins 

2 Opzoeken regel(s) die betrekking hebben op het in te kopen 

onderdeel 
4 mins 

3 Budget invullen in spiegel 27 mins 

  

R1.3.2 Hoeveelheden bepalen 

41 mins 

1 Betreffende tekeningen opzoeken 

41 mins 
2 Opmeten van lengtes 

3 Tellen van kolommen 

4 Hoeveelheden in spiegel zetten 

  

R1.3.3 Offertes spiegelen 95 mins 

1 Offertes openen en doorlezen 

67 mins 
2 Projectgevens invullen in standaard spiegel 

3 Hoeveelheden en prijzen van offertes invullen in spiegel 

4 Overige voorwaarden uit offertes invullen in spiegel 
14 mins 

5 Inventariseren waarop de offerte niet volledig is 14 mins 

  

R1.3.4 Toelichten offertes 
184 mins 

  

R1.3.5 Aanpassen offertes door onderaannemer     

  Door onderaannemer     
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R1.3.3b Opnieuw Offertes spiegelen 
4 mins 

1 Offertes openen en doorlezen 

4 mins 

2 Spiegel opzoeken en openen 

3 Projectgevens invullen in standaard spiegel 

4 Budget invullen in spiegel 

5 Hoeveelheden en prijzen van offertes invullen in spiegel 

6 Overige voorwaarden uit offertes invullen in spiegel 

7 Inventariseren wat niet inclusief is in de offerte 

  

R1.3.5 Keuze maken voor onderaannemer 
41 mins 
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3. Contracteren 5 uur 
Procesnr. Activiteit Anke Zuiker   

R1.4 Contract opstellen 199 mins 

R1.4.1 Onderhandelen over contract 
80 mins 

R1.4.2 Opstellen contract 57 mins 

R1.4.3 Contract controleren 
20 mins 

R1.4.4 Contract tekenen 15 mins 

R1.4.5 Budgetformulier invullen 
28 mins 

  

Procesnr. Activiteit Anke Zuiker   

R1.5 In/verkoop overdracht in startoverleg 

104 mins 

R1.5.1 Startoverleg houden 104 mins 
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Bijlage 18.  RESULTATEN SIMULATIE BIM 
 

1. Specificeren 2 uur 

Procesnr. Activiteit Tijd in minuten 

B1.1 Leveringsomvang bepalen 118 mins 

B1.1.1 Inkoopoverleg houden 66 mins 

  

B1.1.2. Demarcatie maken 21 mins 

1 View aanmaken 12 mins 

2 Filters aanmaken 3 mins 

3 Kleuren toevoegen aan filter 6 mins 

  

B1.1.3 BIM exporteren 7 mins 

1 BIM exporteren naar IFC 2 mins 

2 Demarcatie exporteren naar DWFx 2 mins 

3 Controle export DWFx 3 mins 

  

B1.1.4 Inkoop checklist maken 21 mins 

1 Zoeken en openen Standaard checklist 

14 mins 

2 Invullen projectgegevens 

3 Doorlezen standaard checklist 

4 Aanpassen en opmerkingen maken waar nodig 

5 Toevoegen nieuwe verantwoordelijkheden 

6 In te kopen onderdelen opzoeken in planningskoppeling 

met BIM 

7 mins 7 Invullen voorbereidingsplanning in checklist 

8 Aanvang van werk invullen in checklist 

9 Checklist controleren op volledigheid en evt. aanvullen 

  

B1.1.5 Aanvraagset samenstellen 3 mins 

1 Bijvoegen Link naar model en algemene stukken 1 mins 

2 Bijvoegen demarcatie(s) 1 mins 

3 Bijvoegen checklist 1 mins 
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2. Selecteren 9 uur 

Procesnr. Activiteit Tijd in minuten 

B1.2 Offertes aanvragen 181   

B1.2.1 Voorselectie maken van partijen 43 mins 

B1.2.2 Bellen voor interesse 46 mins 

B1.2.3 Brief opstellen 59 mins 

B1.2.4 Brief of e-mail versturen met offerte-aanvraag 32 mins 

B1.2.5 Opstellen offerte door onderaannemer     

  

Procesnr. Activiteit Tijd in minuten 

B1.3 Keuze maken 352   

B1.3.1 Budget vaststellen 7 mins 

1 Elementen selecteren in BIM-koppeling met begroting 

7 mins 

2 Budget invullen in spiegel 

        

B1.3.2 Uittrekstaat genereren 21 mins 

1 Nieuw schedule aanmaken 

17 mins 

2 Categorie kiezen 

3 Eigenschappen selecteren 

4 Filter toepassen 

5 Sorteren 

6 Schedule exporteren naar Excel 4 mins 

  

B1.3.3 Offertes spiegelen 95 mins 

B1.3.4 Toelichten offertes 184 mins 

B1.3.5 Eventueel aanpassen offertes door onderaannemer     

B.1.3.3b Opnieuw Offertes spiegelen 4 mins 

B1.3.6 Keuze maken voor onderaannemer 41 mins 
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3. Contracteren 5 uur 
Procesnr. Activiteit Tijd in minuten 

B1.4 Contract opstellen 199 mins 

B1.4.1 Onderhandelen over contract 80 mins 

B1.4.2 Opstellen contract 57 mins 

B1.4.3 Contract controleren 20 mins 

B1.4.4 Contract tekenen 15 mins 

B1.4.5 Budgetformulier invullen 28 mins 

  

Procesnr. Activiteit Tijd in minuten 

B1.5 In/verkoop overdracht in startoverleg 104 mins 

B1.5.1 Startoverleg houden 104 mins 

  

Procesnr. Activiteit Tijd in minuten 

B1.6 Inkoopinformatie toevoegen aan BIM 2 mins 

B1.6.1 Inkoopinformatie toevoegen aan BIM 2 mins 

1 Openen betreffende schedule 

2 mins 2 Aanmaken extra parameter voor objecten 

3 Toevoegen onderaannemer aan objecten 
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Bijlage 20.  BIM-INKOOPASSISTENT 
 

Op de bijgevoegde cd is de BIM-inkoopassistent terug te vinden.  


