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Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de Masteropleiding 
Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de 
beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, berekeningen en 
dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. Wij beschouwen dit 
rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze toestemming voor externe doeleinden mag 
worden gebruikt 
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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport. In dit rapport wordt het afstudeertraject van de mastertrack Construction 
Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven beschreven. Op basis van het eerder voltooide 
masterproject “Participerend Observeren” is een afstudeerplan geschreven dat op 29 november 2013 is 
gepresenteerd tijdens mijn begincolloquium. Het afstudeerplan is een aanvullend onderzoek op het 
Participerend Observeren en beschrijft de opzet voor het te doorlopen afstudeertraject, dat is onderverdeeld in 
een onderzoeksfase en een ontwerp- en toetsingsfase.  
 
Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding van Heijmans 
Utiliteit. Uit het Participerend Observeren en een aanvullend vooronderzoek blijkt dat de beschikbare BIM 
modellen onvoldoende door de werkvoorbereiding worden gebruikt. Dit leidt er onder andere toe dat de 
introductie van BIM binnen Heijmans problematisch verloopt. Om het afstudeeronderzoek binnen de gestelde 
tijd uit te kunnen voeren is hierbij specifiek gekeken naar binnendeuren en binnenkozijnen in BIM. In dit 
rapport staan de werkzaamheden en bevindingen van het afstudeeronderzoek beschreven. Dit rapport zal 
documenteren hoe een hulpmiddel dat er voor moet zorgen dat het gebruik van BIM de werkvoorbereiding 
een tijdsbesparing van 30% oplevert bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen, is ontwikkeld 
en hoe dit hulpmiddel getoetst is.  
 
Ten eerste wil ik gastbedrijf Heijmans Utiliteit bedanken voor de mogelijkheid om bij hen te mogen afstuderen 
en het ter beschikking stellen van informatie en begeleiding. Daarbij wil ik Michiel Bottema bedanken voor de 
begeleiding vanuit het gastbedrijf, Cor de Bruijn en Eric Vastert voor de begeleiding vanuit de Technische 
Universiteit Eindhoven en uiteraard wil ik ook al mijn collega’s binnen Heijmans bedanken voor de goede 
samenwerking en werksfeer. Zonder hen zou dit rapport niet mogelijk zijn geweest.  
 
Tilburg, augustus 2014 
 
Jorrit le Granse  
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Samenvatting 

De aanleiding voor dit afstudeerrapport is het afstudeertraject van de mastertrack Construction Technology 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is het gebruik van BIM 
door de werkvoorbereiding van Heijmans. Heijmans wil als bedrijf overstappen op het werken in BIM, onder 
andere om (faal)kosten te verlagen, tijd op het voorbereidings- en uitvoeringsproces te besparen en om een 
betere ontwerpafstemming te krijgen. Tijdens het voortraject van het afstuderen is echter gebleken dat de 
werkvoorbereiding van Heijmans er vaak voor kiest om niet met BIM te werken. Hierop is een probleemstelling 
opgesteld. Deze luidde als volgt:  
 
“Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding levert niet de beoogde tijdsbesparing op voor de 
werkvoorbereider, dit komt door onvoldoende kennis over BIM en software, onvoldoende beschikbare middelen, 
onvoldoende informatiekwaliteit van het BIM, onvoldoende afspraken over het BIM en een aantal overige 
problemen.” 
 
Tijdens het voortraject is een afbakening gemaakt naar het onderdeel binnendeuren en binnenkozijnen. Hier is 
voor gekozen omdat de werkvoorbereiding als geheel te groot is om binnen de gestelde afstudeerperiode te 
onderzoeken. In dit rapport wordt beschreven op welke manier onderzoek is uitgevoerd naar de fundamentele 
problemen die er toe leiden dat de werkvoorbereiding er voor kiest om niet met BIM te werken. Het doel van 
het afstudeeronderzoek is het vinden van een oplossing voor dit probleem. Hierop is de volgende doelstelling 
opgesteld: 
 
“Het doel van het afstudeeronderzoek is het ontwikkelen en toetsen van een hulpmiddel dat er voor zorgt dat 
het gebruik van BIM de werkvoorbereiding een tijdsbesparing van 30% oplevert bij het voorbereiden van 
binnendeuren en binnenkozijnen.”  
 
Als eerste is het traditionele werkvoorbereidingsproces van binnendeuren en binnenkozijnen onderzocht. De 
verschillende activiteiten die de werkvoorbereiding uitvoert zijn in kaart gebracht. Het gaat hier om activiteiten 
als het maken en invullen van een deur- en kozijnstaat. Door de huidige situatie te bekijken kan een vergelijking 
gemaakt worden tussen het traditionele proces en het nieuwe proces waarbij met BIM wordt gewerkt.  
 
Er is onderzocht in welke mate de benodigdheden voor het werken in BIM aanwezig zijn bij de 
werkvoorbereiding. Computer hardware en software zijn grotendeels beschikbaar, maar om in BIM te kunnen 
werken is het ook van belang dat het 3D model bruikbaar is voor de werkvoorbereiding. De informatie in het 
model is hierbij zeer belangrijk. Echter is er niet altijd een 3D model van voldoende (informatie)kwaliteit 
beschikbaar, omdat aan het begin van het project onduidelijk is welke informatie in het model moet worden 
opgenomen. Ook het ontbreken van softwarekennis vormt een grote beperking in de overstap naar het werken 
in BIM.  
 
Om te bepalen welke informatie in het model opgenomen moet worden is een inventarisatie gemaakt van de 
partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding en verwerking van binnendeuren en binnenkozijnen (zoals 
onderaannemers). Op basis van de informatie die zij nodig hebben is een overzicht gemaakt van alle informatie 
die de werkvoorbereiding nodig heeft om de binnendeuren en binnenkozijnen in BIM uit te werken. Daarnaast 
is ook onderzocht hoe deze informatie in het model kan worden opgenomen.  
 
Hoe de benodigde informatie in het model wordt opgenomen heeft invloed op de snelheid waarmee de 
werkvoorbereiding gebruik kan maken van het model. Het gaat hierbij om modelleerafspraken, maar ook de 
systematiek van de naamgeving van objecten en parameters. Er is een inventarisatie gemaakt van afspraken 
die gemaakt moeten worden over het BIM, zoals afspraken over het invullen en onderhouden van het BIM, 
maar ook de samenwerkingsvorm in het projectteam, de vorm van het model en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden. Deze afspraken moeten er toe leiden dat het 3D model beter bruikbaar wordt voor de 
werkvoorbereiding.  
 
Nadat de verschillende fundamentele problemen zijn onderzocht is een programma van eisen opgesteld voor 
het te ontwikkelen hulpmiddel, dat de werkvoorbereiding een tijdsbesparing moet gaan opleveren.  
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Om de werkvoorbereiding te laten werken met BIM bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen, 
moet het voorbereidingsproces opnieuw ontworpen worden. Het ontwikkelde hulpmiddel is dus een nieuw 
voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen. Dit nieuwe voorbereidingsproces is bedoeld voor 
de werkvoorbereider, maar moet ook informatie bevatten voor de architect zodat het 3D model voldoende 
informatie kan bevatten. Daarnaast is de modelmanager van Heijmans hier ook bij betrokken, omdat deze het 
beheer en de ontwikkeling van het 3D model overziet.  
 
Het hulpmiddel heeft dus drie verschillende doelgroepen. De over te dragen kennis is dan ook drieledig: het 
voorbereiden van het BIM (modelleren van binnendeuren en aanmaken van de parameters in het model), het 
gebruik van BIM (het nieuwe voorbereidingsproces en het gebruik van het BIM hierbij), en het beheren van het 
BIM. Om het hulpmiddel op elk moment aan verschillende partijen beschikbaar te stellen, aan te kunnen 
passen aan toekomstige eisen aan het BIM proces en om de procesomschrijving te kunnen koppelen aan 
standaarddocumenten en handleidingen, is het hulpmiddel vormgegeven als een website.  
 
Het hulpmiddel is overgedragen aan werkvoorbereiders van twee projecten. Voor de verschillende activiteiten 
bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen zijn twee sets tijdmetingen verricht, voor het 
traditionele proces en het nieuwe proces met BIM. Er is vastgesteld dat het gebruik van het nieuwe proces een 
tijdbesparing voor de werkvoorbereiding oplevert bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen. 
Wanneer alle activiteiten één keer worden uitgevoerd, is de besparing ongeveer 24%. Het herhalen van 
activiteiten levert een verdere tijdsbesparing op, maar omdat niet bekend is hoe vaak elke activiteit binnen een 
project herhaald wordt kan niet exact vastgesteld worden hoe groot de uiteindelijke besparing is.  
 
De uiteindelijke tijdbesparing is daarnaast afhankelijk van verschillende factoren. Deze tijdsbesparing zal groter 
kunnen worden naarmate de werkvoorbereider meer ervaring krijgt met het werken in BIM, de 
informatiekwaliteit van het model toeneemt en activiteiten vaker herhaald worden. Wanneer de 
werkvoorbereider de mogelijkheid heeft om zelf informatie aan het model toe te voegen kunnen meer 
activiteiten in BIM uitgevoerd worden, wat een verdere tijdsbesparing kan opleveren. Ondanks dat niet vast te 
stellen is hoe groot de behaalde tijdsbesparing precies is, is het te verwachten dat er een forse tijdsbesparing 
bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen te behalen is.  
 
De mogelijke tijdsbesparing bij het gehele werkvoorbereidingsproces is ook van meerdere factoren afhankelijk. 
De besparing die het gebruik van BIM oplevert hangt onder andere af van de tijdsduur van de traditionele 
activiteit. Omdat bij dit afstudeeronderzoek alleen metingen naar de tijdsduur van activiteiten op het gebied 
van binnendeuren en binnenkozijnen zijn verricht, kan niet vastgesteld worden hoeveel tijd bespaard kan 
worden in het gehele werkvoorbereidingsproces. Omdat het takenpakket van de werkvoorbereiding van 
binnendeuren en binnenkozijnen voor een groot deel overeenkomt met het totale takenpakket van de 
werkvoorbereiding, en dat het gebruik van BIM bij deze activiteiten een tijdsbesparing oplevert, wordt 
verwacht dat het gebruik van BIM een ook in het totale werkvoorbereidingsproces een forse tijdsbesparing kan 
opleveren.  
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Summary 

This thesis is written as the conclusion to the mastertrack Construction Technology at the Eindhoven University 
of Technology. The subject of this thesis is the use of BIM by the division of work planning at Heijmans. 
Heijmans, as a company, wants to utilize BIM as a means to reduce (failure) costs, save time on work planning 
and the realization of projects and to attain a higher grade of building design. However, during the preliminary 
phase of graduation, it was found that work planners at Heijmans mostly choose not to use BIM. The following 
problem was defined:  
 
“The use of BIM by the division of work planning does not yield the desired amount of time savings, which is 
caused by the work planners’ lack of knowledge about BIM and the associated software, insufficient computer 
resources, the low level of information of the 3D models, a lack of agreements on the use of BIM and several 
smaller issues.”  
 
During the preliminary phase of graduation the subject of the thesis was limited to interior doors and interior 
frames, as the entirety of work planning processes would have been too large a subject to study during the 
time frame allotted for graduation. This report describes the way the problems that lead to the work planners 
choosing not to work in BIM were studied. The goal set for this thesis was as following:  
 
“The goal for this thesis is the development and review of an aid that enables the work planners to save 30% on 
the time they need preparing work for interior doors and interior frames.”  
 
First, the traditional process of preparing work for interior doors and interior frames was analysed. The work 
planners perform various activities, such as creating a door chart that contains all information on all doors of a 
project. By analysing the traditional process, a comparison between the traditional and BIM-based process can 
be made.  
 
Next, the necessary resources to be able to work in BIM were inventoried. The required computer hardware 
and software licenses are mostly available to the work planners. One of the most important resources that 
enable one to work in BIM is the 3D model itself, which needs to contain enough information to be of use. On 
most projects, the level of information of the 3D model is not sufficient to support working fully in BIM. 
Another problem is the work planners’ lack of experience with BIM software, such as Revit. Work planners who 
don’t know how to use the software almost always choose not to work in BIM.  
 
To decide which information is required in the 3D model, the information needs of all involved parties (such as 
subcontractors) was analysed. Based on this analysis, an overview of all information the work planners need to 
prepare work for interior doors and interior frames was composed. The way this information can be contained 
in the 3D model was also analysed.  
 
The manner in which information is stored in the model affects the efficiency with which the work planners are 
able to use the model. The manner in which information is stored can be summarized by modelling agreements 
and the way parameters and parameters are defined and named. The required modelling agreements were 
also inventoried to ensure the 3D model contains enough information to enable the work planners to actually 
use it.  
 
After studying the various problems which lead to the work planners not using BIM, a program of requirements 
for the development of the aid was composed. If the work planners are to use BIM during the preparation of 
work for interior doors, the process of work preparation must be redesigned. Thus, the developed aid is a new 
process of work preparation for interior doors and interior frames. This new process is meant for the division of 
work planning at Heijmans, but also contains information for the architect, such as the modeling requirements 
and information needs for the 3D model to ensure the level of information of the 3D model is sufficient. The 
aid also contains information for the model manager at Heijmans, such as the required agreements on the 
management en maintenance of the 3D model.  
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To summarize, the aid (the new process of work preparation for interior doors) is to be used by three groups of 
people: the architect (who creates the 3D model), the work planners (who prepare the work for interior doors 
using BIM) and the model manager (who oversees the maintenance and development of the 3D model). The 
aid must be accessible to the different users at all times and must be adaptable to future changes and 
requirements of the BIM-based process. To make this possible, and to be able to link the process descriptions 
to standardised documents and software manuals, the aid is designed as a website.  
 
For the various activities in preparing work for interior doors, the time needed to complete each activity was 
measured. Two sets of measurements were obtained. The first set of measurements was obtained at various 
projects that did not utilize BIM. On two projects that did utilize BIM, the developed aid was handed over to 
work planners. Using the new process of preparing work, a second set of time measurements was obtained. A 
comparison of the total time needed to perform all activities was made between the traditional process and 
the new, BIM-based process. In the new process, using BIM saves the work planners about 24% of time in 
comparison to the traditional process. When several activities are repeated, the amount of time saved by using 
BIM increases even further. Because the amount of times each activity is repeated during a project is unknown, 
it is not possible to establish the total amount of time saved.  
 
The total amount of time saved depends on several factors. As the work planners become more experienced in 
using BIM and the quality of information of the 3D model increases, it is possible to save more time. Repeating 
activities in BIM further increases the time saved in comparison to the traditional process. When all activities 
are performed at least once, followed by the creation of two new sets of drawings, the amount of time saved 
increases to at least 30% in comparison to the traditional process. Therefore, it is expected that the use of BIM 
leads to significant time savings when preparing work for interior doors.  
 
The amount of time that can be saved during the entire work planning process depends on multiple factors. 
The time saved by using BIM increases as the time needed to perform an activity in the traditional way 
increases. Because this thesis focused on activities related to interior doors and interior frames, it is not 
possible to define a possible amount of time saved on the entire work planning process. Because the activities 
in preparing work for interior doors mostly correspond with the activities in the entire work planning process 
though, it is expected that using BIM leads to a significant decrease in the time needed for work planning.  
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1 Inleiding 

Dit rapport beschrijft het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd als afsluiting van de mastertrack Construction 
Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het 
afstudeeronderzoek besproken. Vervolgens wordt uitgelegd op welke manier het afstudeeronderzoek is 
uitgevoerd. Hierbij wordt ook de relevantie van het afstudeeronderzoek aangetoond. Tenslotte wordt een 
leeswijzer voor de rest van het afstudeerrapport gegeven.  

1.1 Aanleiding voor het afstudeeronderzoek 

In deze paragraaf wordt de aanleiding voor het afstudeeronderzoek beschreven. Het Participerend Observeren 
vormde het voortraject van het afstudeeronderzoek. Ook de redenen voor de overstap naar het werken in BIM, 
toekomstige ambities van Heijmans Utiliteit en de huidige situatie binnen Heijmans Utiliteit worden 
uiteengezet. De aanleiding voor het afstudeeronderzoek wordt afgesloten met een probleemanalyse.  

1.1.1 Participerend Observeren 
In de periode april 2013 – september 2013 is het masterproject “Participerend Observeren” uitgevoerd op het 
project Timmerhuis in Rotterdam, een bouwproject van Heijmans Utiliteit. Tijdens dit masterproject is de 
werkvoorbereiding van dit project in kaart gebracht. Daarbij is ook een probleemanalyse uitgevoerd op deze 
afdeling. Door middel van observaties, het deelnemen aan activiteiten en houden van vraaggesprekken met 
betrokkenen zijn verschillende knelpunten gevonden. Met behulp van de zogenaamde Stream Analysis-
methode is onderzoek gedaan naar de onderlinge relaties tussen de gevonden knelpunten, die in drie 
categorieën waren ondergebracht. Uit de analyse bleek er geen knelpunt was dat als hét knelpunt binnen de 
werkvoorbereiding kon worden bestempeld. Uiteindelijk is in het voortraject van het afstuderen een 
afbakening gemaakt naar de BIM-gerelateerde knelpunten als aanleiding voor het verdere afstudeertraject.  
 
Het BIM van het Timmerhuis is beschikbaar voor de werkvoorbereiding, maar wordt niet of weinig gebruikt 
door de werkvoorbereiders. Dit heeft verschillende gevolgen, waaronder:  
 

• De introductie van BIM binnen Heijmans wordt vertraagd 
• Investeringen die Heijmans heeft gedaan in het werken met BIM zijn nog niet terugverdiend 
• De voordelen van het werken in BIM zijn nog niet merkbaar (tijdsbesparingen, kostenbesparingen, 

kwaliteitsverhoging) 
• Er bestaat geen uniforme werkwijze binnen het bedrijf (traditionele werkwijze en BIM worden naast 

en door elkaar heen toegepast) 
 
Het Participerend Observeren is onderdeel van het voortraject van het afstudeeronderzoek. In het voortraject 
is dieper ingegaan op de gevonden problematiek rondom de adoptie van BIM door de werkvoorbereiding. Door 
middel van een enquête onder werkvoorbereiders zijn nog enkele knelpunten gevonden die er toe leiden dat 
het BIM niet gebruikt wordt door de werkvoorbereiding. Deze knelpunten zijn wederom geanalyseerd met 
behulp van de Stream Analysis-methode. In paragraaf 1.1.4 wordt deze probleemanalyse besproken.  

1.1.2 Heijmans en de overstap naar het werken in BIM 
In 2012 heeft Heijmans Utiliteit een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om als bedrijf met BIM te 
gaan werken. [Van Swinderen, 2012] BIM staat voor Bouwwerk Informatie Model, of Building Information 
Model. Het is een digitale representatie van een (te bouwen) bouwwerk met daarin alle informatie over het 
bouwwerk. Het is dus een centrale, uniforme informatiebron. Meerdere partijen, zoals architecten, 
constructeurs, installateurs en bouwbedrijven kunnen in dit digitale model geïntegreerd ontwerpen en werken.  
 
Werken met een BIM biedt mogelijkheden om efficiënter, beter en sneller te werken. Het is een manier van 
werken waarbij door het toepassen van intelligente software een transparante werkwijze wordt ondersteund, 
van schetsontwerp tot onderhoudsfase. Architecten, constructeurs, installatieadviseurs en bouwers maken 
samen gebruik van actuele, eenduidige informatie en tekeningen. De invoering van een dergelijke nieuwe 
werkwijze gaat echter niet vanzelf. Eén van de conclusies uit het onderzoek van Heijmans Utiliteit was dat het 
niet mogelijk was om BIM op slechts een paar projecten te introduceren maar dat dit bedrijfsbreed moet 
gebeuren. Een dergelijke bedrijfsbrede omschakeling brengt een aantal complicaties met zich mee.  
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Figuur 1.1: werken in BIM biedt veel mogelijkheden voor alle betrokken partijen in het ontwerp- en bouwproces  

 
De keuze voor BIM 
Volgens de Manager BIM van Heijmans Utiliteit komt de wens om BIM te gebruiken bij Heijmans voornamelijk 
voort uit de wens om (faal)kosten te verlagen, onder andere door een betere ontwerpafstemming. Daarnaast 
wil Heijmans het uitvoeringsproces ook efficiënter maken door middel van tijdsbesparingen. Ook het verhogen 
van ontwerpkwaliteit is één van de redenen waarom Heijmans wil gaan werken in BIM. Een probleem bij de 
omschakeling naar de nieuwe werkwijze van Heijmans is de adoptie van BIM door de werknemers, waaronder 
de werkvoorbereiding. Zij hebben naar eigen zeggen meerdere redenen om niet te kiezen voor het werken in 
BIM. Zo hebben zij onvoldoende ervaring met de software die hiervoor nodig is, voldoet het 3D model niet aan 
hun eisen, of zien zij niet in wat de toegevoegde waarde van het werken in BIM is. In paragraaf 1.1.4 worden de 
verschillende knelpunten besproken die er toe leiden dat de werkvoorbereider er voor kiest om niet met BIM 
te gaan werken.  
 
De voordelen van BIM 
Het werken in BIM brengt verschillende voordelen met zich mee. De belangrijkste voordelen van het werken in 
BIM zijn volgens de BIMspecialist als volgt: [de BIM specialist, 2012]  
 

• De verschillende disciplines werken samen en kunnen dus daadwerkelijk integraal ontwerpen door 
beter op elkaar af te stemmen. Het ontwerpproces kan verkort worden omdat de 
ontwerpwerkzaamheden van verschillende partijen tegelijkertijd plaatsvinden en niet na elkaar.  

• Door in 3D te ontwerpen kunnen conflicterende elementen tijdig gevonden worden en kunnen 
bouwfouten tijdig voorkomen worden, wat leidt tot lagere faalkosten.  

• Naast het voortijdig opsporen van bouwfouten zorgt het ontwerpen en werken in 3D er voor dat het 
gebouw inzichtelijker wordt voor alle betrokkenen, wat overleg makkelijker maakt.  

• Door te werken in 4D kunnen ook mogelijke fouten die zich voor kunnen doen tijdens de realisatie 
opgemerkt en opgelost worden voordat de realisatie daadwerkelijk start. Er wordt in principe een 
(virtueel) prototype van het gebouw gemaakt. Ook kan de bouwtijd hierdoor verkort worden, wat een 
kostenverlaging voor de aannemer kan opleveren.  

• Het BIM is een centrale informatiebron. Hierdoor heeft iedereen toegang tot dezelfde informatie, wat 
garandeert dat de informatie up-to-date en non-redundant is. Er zullen minder snel 
communicatiefouten ontstaan.  

• Activiteiten zoals het maken van hoeveelhedenstaten kunnen snel via BIM gedaan worden. Door 
sneller te werken en minder werk te herhalen kunnen manuren (en daardoor dus kosten) bespaard 
worden.  
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Door gebruik te maken van BIM kunnen het ontwerpproces en het realisatieproces dus ingekort worden. Dit 
levert een uiteindelijke kostenverlaging op. Ook kunnen direct kosten bespaard worden door bouw- en 
realisatiefouten te voorkomen. Omdat het BIM als uniforme, centrale informatiebron gebruikt wordt zullen ook 
communicatiefouten ook minder snel voorkomen.  
 
Ambities en toekomstplannen van Heijmans 
In 2012 is door Heijmans een zogenaamde roadmap voor het gebruik van BIM opgesteld. Een BIM roadmap 
beschrijft waarom en op welke wijze een bedrijf BIM wil gaan gebruiken en implementeren. Deze roadmap is 
geformuleerd aan de hand van een onderzoek naar de implementatie van BIM binnen Heijmans. [Van 
Swinderen, 2012] Nadat er op een aantal projecten gestart is met het gebruik van BIM is in 2013 een jaarplan 
opgesteld voor 2014, met daarin een aantal ambities voor het gebruik van BIM in het jaar 2014. Het BIM 
jaarplan 2014 is opgesteld door de Manager BIM van Heijmans Utiliteit. Omdat niet alle ambities op elk 
bouwproject van toepassing zijn is een onderverdeling in vijf niveaus van BIM-toepassing geïntroduceerd. Een 
overzicht van projecten en de BIM-niveauschaal is te zien in het “Dashboard projecten BIM-toepassing”. Dit 
overzicht is te vinden in bijlage 1. De speerpunten van het BIM jaarplan 2014 zijn als volgt op te sommen:  
 

• De inzet van analysetechnieken op BIM-modellen (constructief, energieverbruik, BREEAM) moet 
verhoogd worden om ontwerpen te optimaliseren. Hierdoor kan kostprijsverlaging bereikt worden 
en/of een betere score in tenders behaald worden.  

• Er zijn verschillende ambitieniveaus van BIM-toepassing binnen Heijmans. Niveau D moet de 
standaard worden bij aanbieden voor geïntegreerde contracten (Heijmans Utiliteit Grote Projecten). 
Voor overige utiliteits-(nieuwbouw)projecten moet niveau C de standaard worden. Deze 
ambitieniveaus worden in paragraaf 1.1.3 toegelicht.  

• BIM2Maintain (het gebruik van BIM tijdens de exploitatie) wordt ontwikkeld tot een dienst aan 
klanten. Het kan ook gebruikt worden om nieuwe klanten te verwerven.  

• De kostprijs van projecten verlagen is een belangrijk thema. Er zullen cijfers worden verzameld over 
mogelijke kostenbesparingen door het gebruik van BIM. De voordelen van BIM kunnen gebruikt 
worden om een lagere aanbieding te kunnen doen bij volgende projecten of om de winstmarge te 
verhogen.  

• Door middel van BIM worden processen en producten verder geïntegreerd. Verschillende processen 
worden geherdefinieerd aan de hand van BIM.  

• Onderaannemers en leveranciers worden actief betrekken bij het BIM-ontwerp en BIM2Field. Voor de 
belangrijkste onderdelen (prefab beton, staalconstructie, etc.) leveren onderaannemers en 
leveranciers hun productietekenwerk in BIM op. Onderaannemers worden opgenomen in de 
communicatie met BIM2Field waardoor zij een actieve schakel worden in de projectcommunicatie.  

• Implementatie van standaardmodellen om met adviseurs en leveranciers / onderaannemers in een 
fysiek BIM te kunnen samenwerken.  

• Een basis leggen voor nieuwe methoden en processen om data, documenten en informatie over de 
levensduur van een project gestructureerd te beheren en beheersen.  

• Basistrainingen met betrekking tot BIM-toepassing worden beschikbaar gesteld voor verschillende 
functiegroepen, waaronder de werkvoorbereiding. Samen met andere onderdelen van Heijmans 
worden trainingen via de Heijmans Academy aangeboden.  

 
In het kort kunnen de ambities voor het gebruik van BIM in 2014 worden opgesomd als het breder toepassen 
van BIM door het op nieuwe manieren te gebruiken (zoals BIM2Field, het gebruik van BIM op de bouwplaats of 
BIM2Maintain, het gebruik van BIM tijdens de exploitatie) en door het dieper toepassen van BIM (door meer 
activiteiten volledig aan de hand van BIM uit te voeren, en niet alleen door BIM te laten ondersteunen).  

1.1.3 BIM-ambitieniveaus binnen Heijmans Utiliteit 
Zoals in het dashboard projecten BIM-toepassing (zie bijlage 1) te zien is, zijn er op het moment van schrijven 
verschillende projecten bij Heijmans waar BIM wordt toegepast. De ambities uit het BIM jaarplan 2014 zijn er 
vooral op gericht om het BIM-gebruik door de werknemers te verhogen (verdieping) en om BIM op nieuwe 
manieren te gebruiken (verbreding). Elk project waar met BIM gewerkt wordt krijgt een BIM-ambitieniveau, dat 
beschrijft op welke manieren BIM gebruikt moet worden op dat project. Er zijn vijf ambitieniveaus te 
onderscheiden.  
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Elk opvolgend ambitieniveau bevat alle ambities van het vorige niveau en voegt daar ambities aan toe. 
Hieronder worden ambitieniveaus A tot en met E kort besproken om een beeld te geven van de manieren 
waarop Heijmans gebruik maak van BIM.  
 

 
Figuur 1.2: vergelijking tussen verschillende BIM-ambitieniveaus binnen Heijmans Utiliteit 

 
Ambitieniveau A: gecoördineerd (3D/BIM-) ontwerp 
Het laagste ambitieniveau vereist een gecoördineerd 3D ontwerp. Het ontwerpen in BIM is een integraal 
proces waarbij meerdere partijen samenwerken. Omdat verschillende partijen in één model werken ontstaat er 
een betere ontwerpafstemming tussen de verschillende disciplines. Omdat de verschillende 
ontwerpactiviteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, kan de ontwerpfase verkort worden. Daarnaast kan het 
ontwerp in 3D gevisualiseerd worden voor overlegsituaties of als communicatiemiddel naar de opdrachtgever 
of potentiële kopers toe. Daarnaast kan het ontwerp met behulp van clashcontroles ook gecontroleerd worden 
op geometrische fouten. Deze bouwfouten kunnen al tijdens de ontwerpfase gevonden en opgelost worden.  
 
Ambitieniveau B: niveau A + planning en logistiek 
Ambitieniveau B bestaat uit een gecoördineerd 3D ontwerp (ambitieniveau A) en planning en logistiek. De 
bouwplanning wordt aan het model gekoppeld. Door een koppeling te maken tussen het BIM en de 
bouwplanning en daar een bouwplaatsmodel aan toe te voegen, kan in feite de realisatiefase gesimuleerd 
worden. Door de realisatie te simuleren kunnen potentiële problemen op de bouwplaats tijdig gevonden 
worden en opgelost worden.  
 
Ambitieniveau C: niveau B + calculatie & werkvoorbereiding 
Bij projecten met ambitieniveau C gaan de afdelingen calculatie en werkvoorbereiding het BIM ook gebruiken. 
De koppeling met calculatie kan bijvoorbeeld worden gedaan door eenheidsprijzen te koppelen aan elementen 
in het BIM. Aan de hand van (materiaal-)hoeveelheden en eenheidsprijzen kan dan bijvoorbeeld de invloed van 
een ontwerpwijziging op de begroting bepaald worden. De werkvoorbereiding kan het BIM gebruiken voor het 
maken van demarcaties, het controleren van tekeningen en andere activiteiten.  
 
Ambitieniveau D: niveau C + BIM2Field 
Voor projecten met ambitieniveau D wordt BIM2Field toegevoegd aan ambitieniveau C. BIM2Field is een 
overkoepelende term voor BIM-gebruik op de bouwplaats. Met behulp van een tablet pc kan een uitvoerder op 
de bouwplaats toegang krijgen tot het BIM. Hierdoor is de informatie waar hij op de bouw beschikking toe 
heeft gegarandeerd up to date, handzamer dan papieren tekeningen en ruimtelijk inzichtelijk (3D). Naast de 
ontwerpinformatie kan BIM2Field ook toegepast worden voor bijvoorbeeld keuringen aan uitgevoerd werk. 
Feedback die bij dergelijke keuringen hoort kan dan direct via het BIM teruggekoppeld worden.  
 
Ambitieniveau E: niveau D + analytisch model 
Het BIM van projecten met ambitieniveau E wordt ook gebruikt om analyses en berekeningen te maken. Zo 
kunnen constructieve berekeningen gemaakt worden in het BIM. Ook bouwfysische simulaties en analyses zijn 
mogelijk. Denk hierbij aan bezonningsstudies en verlichtingsanalyses.  
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Zoals te lezen in de samenvatting van het BIM jaarplan 2014 moet niveau D de standaard worden bij 
aanbiedingen van geïntegreerde contracten. Voor overige utiliteitsprojecten moet niveau C de standaard 
worden. Het Participerend Observeren is uitgevoerd op het Timmerhuis in Rotterdam, een project met BIM 
ambitieniveau C.  

1.1.4 Probleemanalyse 
Tijdens het Participerend Observeren is gebleken dat het beschikbare BIM van het Timmerhuis niet of weinig 
door de werkvoorbereiding wordt gebruikt. Gevolgen hiervan zijn onder andere dat de BIM-ambities van 
Heijmans niet worden behaald en dat de voordelen van het werken in BIM nog niet merkbaar zijn. Omdat het 
Participerend Observeren gericht was op de werkvoorbereiding als geheel (en niet specifiek op het onderwerp 
BIM) is tijdens het voortraject van het afstudeeronderzoek een aanvulling op de knelpuntenanalyse gemaakt. 
Aan de hand van een enquête onder werkvoorbereiders en vraaggesprekken met werkvoorbereiders en een 
BIM engineer zijn meerdere knelpunten rondom het gebruik van het BIM op het Timmerhuis gevonden. Op de 
volgende pagina is het stroomdiagram te zien dat de probleemanalyse grafisch weergeeft.  
 
In het stroomdiagram zijn verschillende (horizontale) niveaus te onderscheiden: fundamentele problemen, 
tussenliggende problemen, symptomen en gevolgen. Een symptoom is een merkbaar probleem binnen een 
organisatie dat veroorzaakt wordt door onderliggende problemen. Deze onderliggende (of eigenlijk: 
tussenliggende problemen) worden weer veroorzaakt door fundamentele problemen. Om symptomen te 
bestrijden moeten de fundamentele problemen aangepakt worden. Wanneer alleen de tussenliggende 
problemen worden aangepakt, zullen de symptomen niet of slechts tijdelijk verdwijnen. Immers worden de 
problemen die ten grondslag liggen aan de symptomen (de fundamentele problemen) niet aangepakt.  
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Figuur 1.3: stroomanalyse uit Afstudeerplan: het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding [le Granse, 2013] 
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Symptomen 
In het stroomdiagram zijn twee symptomen te zien: “de werkvoorbereider kiest er voor om niet met BIM te 
werken” en “niet alle informatie is uit het model te halen”. De symptomen zijn in het stroomdiagram op de 
vorige pagina gemarkeerd met een oranje kader. Beide symptomen hebben meerdere oorzaken. De 
symptomen zijn als zodanig te herkennen aan het aantal inkomende pijlen (oorzaken van het probleem). 
Daarbij vormen deze knelpunten als het ware een flessenhals in het schema: alle oorzaak-gevolg-stromen 
lopen via deze twee knelpunten naar de gevolgen. Het symptoom dat niet alle informatie uit het model te 
halen is, is tevens een van de redenen dat de werkvoorbereider er soms voor kiest om het BIM niet te 
gebruiken. Om deze symptomen aan te kunnen pakken, moeten de fundamentele problemen opgelost 
worden. De tussenliggende problemen worden niet apart besproken.  
 
Fundamentele problemen 
Er zijn 9 fundamentele problemen te zien in het stroomdiagram, onderverdeeld in vier categorieën. Deze 
problemen staan bovenaan in het stroomdiagram. De categorieën zijn te herkennen aan de gekleurde kaders. 
Het gaat hier om de volgende categorieën:  
 

• Informatie in het model (blauw) 
• Benodigde kennis en middelen (rood) 
• Afspraken en organisatie (geel) 
• Overige problemen (paars) 

 
Informatie in het model 
De eerste categorie heeft te maken met de inhoud van het model. Zo is bij aanvang van een project niet 
volledig bekend welke informatie in het BIM gewenst is. Hierdoor komt het voor dat informatie ontbreekt of 
onvolledig is, wat er direct toe kan leiden dat de werkvoorbereider er voor kiest om niet met BIM te werken. 
Een kort voorbeeld zijn de op- en aantreden van de trappen in het model van het Timmerhuis. Deze waren niet 
in het model opgenomen, waardoor de werkvoorbereider inkoop besloot het BIM niet te gebruiken voor de 
inkoop van de trappen.  
 

• Er is niet volledig bekend welke informatie in het BIM gewenst is 
 
Om dit knelpunt aan te pakken zal bekend moeten worden welke informatie nodig is binnen het BIM en hoe 
deze informatie in het model kan worden. Op deze manier zou de ontwikkeling van een BIM aan het begin van 
een project sneller kunnen verlopen. Niet alleen de informatie in het model is belangrijk (is aanwezig en 
compleet), ook de manier waarop het model gemodelleerd en onderhouden wordt is belangrijk (up-to-date 
houden van informatie).  
 
Benodigde kennis en middelen 
In de categorie benodigde kennis en middelen zijn twee problemen te onderscheiden. Uit een vraaggesprek 
met een BIM engineer blijkt dat de werkvoorbereiding nog niet volledig op de hoogte lijkt te zijn van de 
mogelijkheden in BIM. Daarnaast is er ook een gebrek aan vaardigheden met Revit en Navisworks (de 
praktische toepassing van BIM). Wanneer een BIM engineer niet beschikbaar is om hier mee te helpen kiest de 
werkvoorbereider toch vaak voor de oude werkwijze omdat hij nog onvoldoende vertrouwd is met de 
software. Ook heeft nog niet iedereen een computer die krachtig genoeg is om met grote 3D modellen te 
kunnen werken. Dit kan er op wijzen dat niet alle benodigde middelen voor het gebruik van BIM beschikbaar 
zijn.  
 

• Werkvoorbereider is zich onvoldoende bewust van de voordelen en mogelijkheden van BIM 
• Werkvoorbereider heeft onvoldoende softwarekennis van Revit / Navisworks 
• Niet iedereen heeft de hardware om het Revitmodel te runnen 

 
Om deze knelpunten aan te pakken is het nodig om de werkvoorbereiding beter op de hoogte te stellen van de 
mogelijkheden binnen en voordelen van BIM. Het aantonen van een mogelijke tijdsbesparing kan hier een rol 
in spelen (zorgen dat zij meer bewust raken van BIM). Daarnaast zal ook nadruk gelegd moeten worden op het 
daadwerkelijk uitvoeren van de activiteiten in BIM door duidelijk te maken hoe zij de software hiervoor kunnen 
gebruiken.  
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Afspraken en organisatie 
Hoewel onder werknemers bekend is dat Heijmans een omschakeling wil maken naar het werken in BIM zijn zij 
(nog) niet verplicht om het BIM te gebruiken. Dit kan er direct toe leiden dat een werkvoorbereider er voor 
kiest om het BIM niet te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer hij denkt op de oude manier sneller te kunnen 
werken. Daarnaast zijn er ook onvoldoende afspraken over de manier waarop het BIM gemodelleerd wordt. Zo 
waren de kalkzandsteenwanden van het Timmerhuis niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt in het model, 
waardoor het 3D model niet geschikt was voor de inkoop van kalkzandsteen wanden.  
 

• Er is geen verplichting tot het werken met BIM 
• Onvoldoende afspraken over de manier waarop het BIM gemodelleerd en onderhouden wordt 

 
De afspraken over de manier waarop het BIM gemodelleerd wordt hangen samen met de informatie die in het 
model opgenomen moet worden. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over het invullen van het model 
met informatie, het beheren en valideren van deze informatie en onderhoud van het model. Op deze manier 
zal geborgd worden dat de informatiekwaliteit van het BIM verhoogd wordt (en daarmee ook de bruikbaarheid 
van het BIM).  
 
Overige problemen 
Tenslotte zijn er een aantal overige problemen gevonden. Deze knelpunten kunnen niet opgelost worden door 
het verzamelen van kennis. Zo heeft niet elke werkvoorbereider een hoge affiniteit met ICT. Zij zijn niet snel 
geneigd om te experimenteren met een nieuwe werkwijze en de software die hier bij hoort. Het gaat hier dus 
om een sterk persoonlijke oorzaak. Daarnaast is er voor Heijmans nog niet veel te veranderen aan het feit dat 
de meeste (kleine) onderaannemers nog niet in BIM werken. Deze vragen informatie in de vorm van 2D 
tekeningen, waardoor het werken in 3D als een onnodige tussenstap wordt ervaren.  
 

• Werkvoorbereider heeft een lage affiniteit met ICT 
• Veel (kleine) onderaannemers werken alleen in 2D  
• Er is pas laat gestart met het opzetten van een BIM 

 
Ook is er vrij laat gestart met het opzetten van het BIM. Dit is samen met een aantal organisatorische redenen 
één van de factoren waarom in een coördinatiemodel gewerkt wordt. Dit is in principe geen probleem maar 
heeft wel enkele nadelen. Het grootste nadeel van het werken in een coördinatiemodel is dat het BIM slechts 
eens per twee weken gecombineerd wordt in een coördinatiemodel. Als tekeningen uit de aspectmodellen 
worden gegenereerd in de tussentijd, loopt het coördinatiemodel als informatiebron dus achter op de 
tekeningen uit de aspectmodellen. In paragraaf 3.1.3 wordt het verschil tussen een coördinatiemodel en een 
integraal model toegelicht.  
 
Gevolgen van de symptomen 
De gevonden symptomen hebben meerdere gevolgen. Wanneer het BIM niet gebruikt wordt komt het voor dat 
activiteiten regelmatig herhaald moeten worden of niet minder arbeidsintensief worden. Daarnaast zijn de 
voordelen van het werken in BIM nog niet zichtbaar. Er is nog geen sprake van tijdsbesparing voor de 
werkvoorbereiding, en ook zijn er nauwelijks kostenbesparingen door het lage gebruik van het BIM. De 
investeringen die Heijmans heeft gedaan voor het werken in BIM worden dus nog niet terugverdiend. De 
ultieme gevolgen van het feit dat het BIM niet of weinig wordt gebruikt zijn dus dat het gebruik van BIM nog 
niet de beoogde tijdsbesparing oplevert en dat de BIM-ambities van Heijmans niet worden behaald.  

1.1.5 Conclusie probleemanalyse 
Het is gebleken de werkvoorbereiding nog niet zo vaak met BIM werkt als het team van BIM engineers voor 
ogen had. Een enquête die is gehouden als onderdeel van het voortraject onderbouwde deze waarneming. Er 
zijn meerdere fundamentele problemen naar voren gekomen die ten grondslag liggen aan het feit dat het BIM 
niet gebruikt wordt. De twee merkbare symptomen zijn op te vatten als “het BIM wordt niet of weinig 
gebruikt” en “het BIM is niet bruikbaar door een te lage informatiekwaliteit”. Het tweede symptoom is tevens 
een oorzaak van het eerste symptoom, zoals te zien in figuur 1.3. De gevolgen zijn dat activiteiten regelmatig 
herhaald moeten worden en niet minder arbeidsintensief worden.  
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Daarnaast zijn de voordelen van het werken in BIM nog niet zichtbaar (zowel voor de werkvoorbereider als het 
bedrijf Heijmans) en worden de gedane investeringen nog niet terugverdiend. De ultieme gevolgen zijn dat er 
nog geen tijdsbesparing voor de werkvoorbereider mogelijk is en dat de BIM-ambities van Heijmans niet 
worden behaald. Deze ambities zijn het verlagen van (faal)kosten, het besparen van tijd en het verhogen van 
(informatie)kwaliteit. De probleemstelling is in figuur 1.4 samengevat.  

 
Figuur 1.4: de probleemstelling schematisch samengevat 

1.1.6 Probleemstelling van het afstudeeronderzoek 
Op basis van de knelpuntenanalyse is een probleemstelling opgesteld:  
 
“Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding levert niet de beoogde tijdsbesparing op voor de 
werkvoorbereider, dit komt door onvoldoende kennis over BIM en software, onvoldoende beschikbare middelen, 
onvoldoende informatiekwaliteit van het BIM, onvoldoende afspraken over het BIM en een aantal overige 
problemen.” 
 
Het uiteindelijke probleem is voornamelijk voor Heijmans als bedrijf. Heijmans heeft namelijk de ambitie voor 
een efficiënter uitvoeringsproces. Het gebruik van BIM moet namelijk gaan leiden tot kostenverlagingen en 
tijdsbesparingen. Op dit moment is het rendement (het gebruik) van het BIM te laag om deze ambities te 
kunnen behalen. De op dit moment ontbrekende kennis over het werken in BIM en de voordelen van BIM is 
direct van toepassing op de werkvoorbereiding. De problemen die voortkomen uit afspraken over het BIM zijn 
voor de organisatie van Heijmans. De problemen die te maken hebben met de manier waarop het BIM 
gemodelleerd is en de informatie in het model zijn voor de ontwerpende partij, de werkvoorbereiders en de 
BIM engineers. Het centrale probleem is dus van toepassing voor meerdere mensen.  
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Uit de probleemstelling is de doelstelling opgesteld:  
 
“Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen en toetsen van een hulpmiddel dat er voor zorgt dat het gebruik 
van BIM de werkvoorbereiding een tijdsbesparing oplevert.”  

1.1.7 Afbakening van het afstudeeronderwerp 
Omdat de werkvoorbereiding als geheel een te breed onderwerp is om binnen de gestelde afstudeerperiode te 
kunnen onderzoeken is het onderwerp verder afgebakend. In overleg met bedrijfsbegeleider M. Bottema is 
besloten om te richten op het gebruik van BIM bij de voorbereiding van de binnendeuren en binnenkozijnen. 
Volgens bedrijfsbegeleider M. Bottema is namelijk de grootste tijdwinst te behalen tijdens de afbouwfase. Er is 
vervolgens gekozen voor de focus op binnendeuren en binnenkozijnen door de grote diversiteit in elementen.  
 
Daarnaast zijn een aantal fundamentele problemen niet meegenomen in het afstudeeronderzoek. Dit zijn: 
  

• Het BIM is te laat opgezet: het is bekend bij Heijmans dat een BIM zo vroeg mogelijk opgezet moet 
worden, maar als Heijmans pas later bij een project betrokken raakt is dit niet altijd mogelijk 

• Werkvoorbereider heeft een lage affiniteit met ICT: dit is een sterk persoonlijk aspect 
• Veel (kleine) onderaannemers werken alleen in 2D: hier heeft Heijmans als organisatie niet altijd 

invloed op 
 
Het knelpunt “niet iedereen heeft geschikte hardware” is in principe op te lossen door nieuwe computers aan 
te schaffen en behoeft op zichzelf geen onderzoek. Echter is het een teken dat misschien niet alle benodigde 
middelen voor het gebruik van BIM aanwezig zijn. Om deze reden is dit knelpunt toch meegenomen in het 
afstudeeronderzoek.  
 
Analyseren tijdsbesparing in plaats van kostenbesparing 
Voor dit afstudeeronderzoek is voornamelijk gekeken naar mogelijke tijdsbesparingen. Kostenverlagingen zijn 
voor het bedrijf als geheel merkbaar, maar voor een afdeling of individuele werknemer binnen het bedrijf niet. 
Tijdsbesparingen zijn zowel voor het bedrijf als geheel merkbaar als voor een afdeling of individuele 
werknemer. Immers zal een individuele werknemer direct kunnen waarnemen dat bepaalde activiteiten 
minder tijd beslag nemen en minder vaak herhaald hoeven worden.  
 
Door de aandacht te leggen op tijdsbesparingen kan dus voor een individuele werknemer aangetoond worden 
dat het werken in BIM aantrekkelijk is, omdat de werknemer het voordeel zelf kan ervaren. Daarnaast is de 
tijdsduur van activiteiten relatief eenvoudig te meten en kunnen vervolgens vergelijkingen tussen verschillende 
situaties gemaakt worden. Het meten van kostenbesparingen is echter erg lastig en kost meer tijd dan 
beschikbaar is voor dit afstudeeronderzoek. Om deze redenen is voornamelijk gekeken naar de mogelijke 
tijdsbesparingen.  

1.1.8 Doelstelling van het afstudeeronderzoek 
Nadat de probleemstelling was gedefinieerd en het afstudeeronderwerp was afgebakend kon de doelstelling 
van het afstudeeronderzoek aangepast worden. De doelstelling voor het afstudeeronderzoek luidde als volgt:  
 
“Het doel van het afstudeeronderzoek is het ontwikkelen en toetsen van een hulpmiddel dat er voor zorgt dat 
het gebruik van BIM de werkvoorbereiding een tijdsbesparing van 30% oplevert bij het voorbereiden van 
binnendeuren en binnenkozijnen.”  
 
Tijdens het voortraject van het afstudeeronderzoek is een enquête afgenomen onder meerdere 
werkvoorbereiders en BIM engineers. Ook zijn hierbij verschillende metingen uitgevoerd naar de tijdsduur van 
verschillende activiteiten. Uit deze metingen en enquête onder werkvoorbereiders en BIM engineers is 
voortgekomen dat een tijdsbesparing van 30% op het werk van de werkvoorbereiding reëel is. Om deze 
doelstelling te behalen moeten de oorzaken van het centrale probleem aangepakt worden. In twee fasen is tot 
een oplossing voor het probleem ontwikkeld; een onderzoeksfase en een ontwerpfase. In de onderzoeksfase is 
onderzoek gedaan naar de gevonden fundamentele problemen en is een programma van eisen opgesteld voor 
een hulpmiddel. Het hulpmiddel is vervolgens ontworpen en getoetst in de laatste fase van het 
afstudeeronderzoek.  
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1.2 Verantwoording van het uitgevoerde afstudeeronderzoek 

In deze paragraaf staat beschreven op welke manier het afstudeeronderzoek is uitgevoerd. De opbouw van het 
afstudeeronderzoek wordt beschreven aan de hand van 7 taakstellingen die zijn uitgevoerd. De 
betrouwbaarheid, geldigheid en relevantie van het afstudeeronderzoek staan ook in deze paragraaf 
beschreven.  

1.2.1 Taakstellingen en onderzoeksvragen 
De uitvoering van het afstudeeronderzoek is onderverdeeld in 7 taakstellingen. Taakstelling 1 richtte zich op de 
traditionele situatie en is gebruikt om het te ontwerpen hulpmiddel te toetsen. Taakstellingen 2, 3 en 4 
bestonden uit het vergaren van kennis over gevonden fundamentele problemen. Taakstelling 5 bestond uit het 
opstellen van een programma van eisen, taakstelling 6 was het ontwerpen van het hulpmiddel en taakstelling 7 
was het toetsen van het hulpmiddel. Zie hiervoor ook de leeswijzer in paragraaf 1.3.  
 

 
Figuur 3.1: schematische weergave taakstellingen per afstudeerfase 

 
Taakstelling 1: huidige situatie onderzoeken 
De eerste taakstelling bestond uit het analyseren van de traditionele situatie. Vanaf de ontwerpfase tot de 
verwerking op de bouwplaats is voor binnendeuren en binnenkozijnen onderzocht welke partijen hierbij 
betrokken zijn en wat hun taken zijn. Belangrijk hierbij is de tijdsbesteding van de werkvoorbereiding. Hoe lang 
duren deze activiteiten zonder het gebruik van BIM? Door deze metingen uit te voeren werd het mogelijk om 
voor taakstelling 7 een vergelijking te maken met de nieuwe situatie (BIM wordt toegepast) en zo de 
tijdsbesparing te berekenen. 
 
Onderzoeksvraag I 
Hoe ziet het (traditionele) werkvoorbereidingsproces voor de binnendeuren en binnenkozijnen er uit zonder het 
gebruik van BIM?  
 
Onderzoeksvraag II 
Hoe lang duren de verschillende activiteiten van het werkvoorbereidingsproces voor de binnendeuren en 
binnenkozijnen zonder het gebruik van BIM?  
 
Taakstelling 2: bepalen benodigde middelen voor het gebruik van BIM 
De tweede taakstelling richtte zich op de benodigde middelen voor het gebruik van BIM, één van de 
fundamentele probleemgebieden die in paragraaf 1.1.4 naar voren kwam. Het gaat hier over benodigde kennis 
en competenties bij de werkvoorbereiding en fysieke en digitale middelen. Er is niet alleen gekeken naar welke 
kennis en middelen nodig zijn, maar ook de mate waarin deze benodigdheden aanwezig zijn. Op die manier kan 
het hulpmiddel inspelen op het ontbreken van kennis of aanbevelingen doen op het gebied van 
benodigdheden voor het gebruik van BIM.  
 
Onderzoeksvraag III 
Welke competenties/vaardigheden, hardware en software zijn nodig om het gebruik van BIM mogelijk te 
maken en in welke mate zijn deze beschikbaar voor / aanwezig bij de werkvoorbereiding? 
 
Taakstelling 3: benodigde informatie in het BIM inventariseren 
Taakstelling drie bestond uit het inventariseren van informatie die de werkvoorbereiding nodig heeft bij het 
voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen. Deze informatie moet in het 3D model worden 
opgenomen. Eerder is gebleken dat niet alle informatie in het model aanwezig is.  
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Dit is één van de fundamentele problemen die er toe leiden dat de werkvoorbereiding het BIM niet gebruikt. 
Door te inventariseren welke informatie nodig is in het BIM en hoe deze informatie in het BIM opgeslagen kan 
worden kan de informatiekwaliteit van het BIM verhoogd worden.  
 
Voor taakstelling 1 is onderzocht welke activiteiten uitgevoerd worden bij de voorbereiding van de 
binnendeuren en binnenkozijnen. Door na te gaan welke informatie de verschillende betrokken partijen nodig 
hebben, en welke informatie de werkvoorbereiding nodig heeft voor hun eigen activiteiten (bijvoorbeeld het 
maken van een sluitplan) is duidelijk geworden welke informatie opgenomen moet worden in het BIM. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van een documentenonderzoek en vraaggesprekken. Daarnaast is ook onderzocht 
hoe de informatie in het model opgeslagen kan worden.  
 
Onderzoeksvraag IV 
Welke gegevens hebben de betrokken partijen nodig op het gebied van binnendeuren en binnenkozijnen?  
 
Onderzoeksvraag V 
Hoe kan de benodigde informatie in het BIM worden opgenomen? 
 
Taakstelling 4: afspraken over de opzet van het BIM inventariseren 
De vierde taakstelling ging in op de afspraken die over BIM gemaakt moeten worden. Dit is het derde 
probleemgebied dat naar voren kwam in de probleemanalyse in paragraaf 1.1.4. De afspraken over het maken 
en onderhouden van het BIM hebben invloed op de kwaliteit van de informatie in het model. Het gaat hierbij 
over afspraken over rolverdelingen, verantwoordelijkheden en de manieren waarop het model wordt ingevuld, 
gemodelleerd en gecontroleerd. Belangrijk hierbij is de vraag wie de verantwoordelijke partijen zijn bij deze 
afspraken.  
 
Onderzoeksvraag VI 
Welke afspraken over het model moeten gemaakt worden om het BIM als betrouwbare informatiebron 
bruikbaar te maken voor de werkvoorbereiding? 
 
Taakstelling 5: opstellen programma van eisen 
De vijfde taakstelling bouwt verder op alle voorgaande taakstellingen. Aan de hand van de verzamelde kennis 
over de fundamentele problemen is een programma van eisen voor het te ontwerpen hulpmiddel opgesteld. 
Ook de doelgroep en de vorm die het hulpmiddel moet gaan krijgen is bij het uitvoeren van deze taakstelling 
bepaald.  
 
Onderzoeksvraag VII 
Wat zijn de eisen die aan het hulpmiddel gesteld moeten worden om een uiteindelijke tijdsbesparing van 30% 
voor de werkvoorbereiding mogelijk te maken? 
 
Onderzoeksvraag VIII 
Op welke manier krijgt het hulpmiddel vorm en voor wie is het hulpmiddel bedoeld?  
 
Taakstelling 6: ontwerpen hulpmiddel 
Op basis van het programma van eisen is het hulpmiddel ontworpen. Door een vergelijking te maken tussen de 
huidige situatie (deze staat beschreven in hoofdstuk 2) en de gewenste situatie (de werkvoorbereiding gebruikt 
het BIM) en het gebruiken van de verzamelde kennis is een hulpmiddel ontwikkeld dat er voor moet gaan 
zorgen dat het gebruik van BIM de werkvoorbereiding een tijdsbesparing van 30% oplevert bij het 
voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen.  
 
Taakstelling 7: toetsen hulpmiddel 
De laatste taakstelling bestond uit het toetsen van het hulpmiddel. In deze fase is gecontroleerd of het gebruik 
van het hulpmiddel daadwerkelijk leidt tot de beoogde tijdsbesparing. Door een kwantitatieve vergelijking te 
maken tussen de traditionele situatie en de nieuwe situatie kon berekend worden hoeveel tijd er bespaard kan 
worden bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen.  
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1.2.2 Betrouwbaarheid en geldigheid afstudeeronderzoek 
In deze paragraaf worden de betrouwbaarheid en de geldigheid van het afstudeeronderzoek kort besproken, 
evenals de aannames die zijn gedaan.  
 
Tijdsduur van activiteiten en tijdsbesparing door gebruik van BIM (geldigheid) 
De (absolute) tijdsduur die in dit afstudeeronderzoek is gemeten is alleen geldig voor activiteiten bij het 
voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen. De tijdsduur die nodig is om bijvoorbeeld een 
(traditionele) demarcatietekening te maken hangt onder andere af van het te demarceren onderdeel. Het 
maken van een demarcatie voor binnendeuren kan dus meer of minder tijd in beslag nemen dan voor 
bijvoorbeeld wandafwerkingen. Dit heeft ook invloed op de grootte van de mogelijke tijdsbesparing. De 
tijdsduur van activiteiten (en mogelijke besparingen) mag dus niet één op één overgenomen worden voor 
andere onderdelen.  
 
Steekproefgrootte (betrouwbaarheid) 
De steekproef waarmee de tijdsduur van activiteiten is bepaald is relatief klein. Om de nulmetingen uit te 
voeren (tijdsduur van activiteiten zonder het gebruik van BIM) moesten projecten bezocht worden waar de 
werkvoorbereiding op dat moment nog niet met BIM werkte. Echter was de overgang naar het werken met 
BIM al op gang gekomen, waardoor niet alle projecten van Heijmans Utiliteit geschikt waren voor het uitvoeren 
van de nulmetingen. Daarnaast moesten de projecten zich in het voorbereidingsstadium bevinden, waarbij de 
binnendeuren en binnenkozijnen op dat moment uitgewerkt werden of al uitgewerkt waren. Het aantal 
projecten dat aan deze voorwaarden voldeed was erg laag. Bij een kleinere onderzoekspopulatie neemt de 
betrouwbaarheid af. De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt groter naarmate de steekproefgrootte (het 
aantal onderzochte projecten / metingen) groter wordt. Idealiter zouden meer projecten een goede indicatie 
kunnen geven van een gemiddelde tijdsduur van een activiteit. Ook door meerdere werkvoorbereiders (met 
verschillende ervaringen met BIM) bij het onderzoek te betrekken wordt getracht een zo goed mogelijk beeld 
te geven van de werkvoorbereiding als geheel.  
 
Het was echter niet mogelijk zijn om op een project zowel een nulmeting als een tweede tijdmeting (toetsing) 
uit te voeren, omdat de binnendeuren en binnenkozijnen over het algemeen ofwel traditioneel ofwel met BIM 
uitgewerkt worden, maar niet volledig traditioneel én volledig in BIM binnen een project. De projecten waarbij 
een nulmeting is uitgevoerd zijn dus niet de projecten zijn waar ook de tweede meting is uitgevoerd. De 
betrouwbaarheid van het afstudeeronderzoek valt hierdoor lager uit.  
 
Overige aannames 
Om een volledig beeld te kunnen geven van de tijd die verschillende activiteiten in beslag nemen zou een 
project eigenlijk gevolgd moeten worden vanaf het moment dat er gestart wordt met de voorbereiding van de 
binnendeuren en binnenkozijnen tot het moment dat deze worden verwerkt op de bouwplaats. Volgens een 
werkvoorbereider op het Nationaal Militair Museum kan dit tot wel een jaar duren. De periode die voor het 
afstudeeronderzoek wordt voorgeschreven is vele malen te kort om al deze metingen uit te kunnen voeren op 
meerdere projecten. Om deze reden worden enkele metingen uitgevoerd op verschillende projecten. Een 
gewogen gemiddelde zal als indicatie voor de tijdsduur van activiteiten worden gebruikt. Het gewogen 
gemiddelde wordt bepaald aan de hand van de projectgrootte. Op een project met meer binnendeuren kunnen 
bepaalde activiteiten namelijk meer tijd in beslag nemen.  
 
Daarnaast is aangenomen dat het 3D model bij de te onderzoeken projecten voldoende informatie bevatte om 
het daadwerkelijk te kunnen gebruiken bij de voorbereiding van binnendeuren en binnenkozijnen. Om deze 
aanname waar te kunnen maken was een lijst met benodigde parameters (zie hiervoor paragraaf 3.3) verstrekt 
aan de architect en werkvoorbereiding, zodat zij zo compleet mogelijk de binnendeuren en binnenkozijnen 
konden modelleren.  
 
Op alle onderzochte projecten is gewerkt met een coördinatiemodel in plaats van met een integraal model. Dit 
heeft invloed op de manier waarop informatie in het model wordt opgenomen en de samenwerking tussen de 
architect en het bouwbedrijf. Momenteel wordt op alle projecten van Heijmans waar met BIM gewerkt met 
een coördinatiemodel gewerkt. Projecten in de nabije toekomst zullen naar verwachting ook veelal de vorm 
van een coördinatiemodel krijgen.  
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1.2.3 Relevantie van het afstudeeronderzoek 
De relevantie van dit onderzoek wordt in deze paragraaf op drie vlakken aangetoond: wetenschappelijke 
relevantie, maatschappelijke relevantie en uitvoeringstechnische relevantie.  
 
Wetenschappelijke relevantie 
Op dit moment zijn er al verschillende onderzoeken uitgevoerd over het onderwerp BIM, maar de meeste van 
deze onderzoeken richten zich op BIM als ontwerpmiddel. Over BIM tijdens de realisatiefase van een project is 
nog niet zo veel bekend als over BIM in de ontwerpfase. De voordelen en mogelijkheden van werken met BIM 
worden regelmatig genoemd, zoals het besparen van tijd, maar op de details van de voordelen van BIM wordt 
zelden dieper op ingegaan. Er is op dit moment nog geen onderzoek gedaan naar de mate waarin BIM gebruikt 
wordt door de werkvoorbereiding, of hoe er voor gezorgd kan worden dat de werkvoorbereiding meer met 
BIM gaat werken. Een vergelijkbaar (afstudeer)onderzoek is in 2012 gedaan naar het gebruik van BIM bij de 
inkoop van prefab beton. [Zuiker, 2012] Echter is een dergelijk onderzoek voor de werkvoorbereiding nog niet 
beschikbaar. De werkvoorbereiding voert enkele activiteiten uit die met de inkoop te maken hebben, maar het 
takenpakket van de werkvoorbereiding is anders dan dat van de inkoopafdeling. Door dit afstudeeronderzoek 
uit te voeren wordt meer bekend over het BIM-gebruik door de werkvoorbereiding en de manieren waarop de 
adoptie van BIM versneld kan worden om zo tot een efficiënter uitvoeringsproces te komen.  
 
Maatschappelijke relevantie 
Hoewel BIM door Heijmans wordt ingezet om kosten te verlagen en tijd te besparen op verschillende 
activiteiten, is door het lage gebruik van BIM op dit moment te laag om deze ambitie te behalen. Door dit 
afstudeeronderzoek uit te voeren kunnen de BIM-ambities van Heijmans wel haalbaar worden (de BIM-
ambities van Heijmans worden beschreven in paragraaf 1.1.3). De maatschappelijke relevantie van deze 
ambities ligt voornamelijk in de kosten. Door het gebruik van het BIM door de werknemers van Heijmans te 
verhogen, kunnen de (faal)kosten van een bouwproject verlaagd worden. Het besparen op kosten is een 
belangrijk thema in de Nederlandse bouwsector, die al jaren in een crisis verkeert. Door meer inzicht te 
verschaffen in manieren waarop het gebruik van BIM verhoogd kan worden kan een efficiënter (en daarmee 
dus goedkoper) uitvoeringsproces mogelijk gemaakt worden. Daarnaast is de cultuuromslag binnen het bedrijf 
een sociale innovatie. Er wordt immers een nieuwe werkwijze geïntroduceerd die op meerdere manieren leidt 
tot sociale ontwikkelingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een persoonlijke ontwikkeling voor werknemers, een 
cultuurverandering voor het bedrijf en een vernieuwde wijze van kennis- en informatieoverdracht.  
 
Uitvoeringstechnische relevantie 
Het centrale thema binnen uitvoeringstechniek is het realiseren van een gebouw. De werkvoorbereiding speelt 
een belangrijke rol binnen de voorbereidings- en realisatiefasen van een bouwproject. Een groot deel van 
faalkosten voor een bouwbedrijf ontstaan tijdens de voorbereidings- en realisatiefasen. [USP Marketing 
Consultancy, 2012] Door het gebruik van BIM kunnen toekomstige bouwfouten tijdig opgespoord en 
voorkomen worden, voordat deze bouwfouten zich voordoen tijdens de realisatie. Het gebruik van BIM door 
de werkvoorbereiding zorgt voor een minder foutgevoelig voorbereidingsproces en tijdsbesparingen. Zo 
kunnen zowel het voorbereidingstraject als de realisatie van een bouwwerk verkort worden.  

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk één is de inleiding van het rapport en bevat de aanleiding voor het afstudeeronderzoek. Hierbij 
wordt het voortraject (Participerend Observeren) kort besproken. De redenen waarom Heijmans de overstap 
naar het werken in BIM wil maken en de ambities die het bedrijf op BIM-gebied heeft worden hier genoemd. 
De knelpuntenanalyse, zoals uitgevoerd tijdens het voortraject, wordt hier besproken, evenals de hier uit 
volgende probleemstelling en doelstelling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de opbouw van het 
uitgevoerde afstudeeronderzoek en deze leeswijzer.  
 
Hoofdstuk twee beschrijft het huidige werkvoorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen. De 
verschillende activiteiten van de werkvoorbereiding worden beschreven. Ook zijn er metingen naar de 
tijdsduur van deze activiteiten zonder het gebruik van BIM verricht.  
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Hoofdstuk drie gaat in op de verschillende fundamentele problemen die zijn gevonden. Het gaat hierbij om het 
ontbreken van kennis en vaardigheden omtrent BIM, de fysieke en digitale middelen die nodig zijn, de 
informatie die in het model moet worden opgenomen en de afspraken die gemaakt moeten worden omtrent 
BIM. Ook is bepaald in welke mate deze benodigdheden beschikbaar zijn bij Heijmans.  
 
Hoofdstuk vier bestaat uit het programma van eisen voor het hulpmiddel. De eisen die gesteld worden aan het 
nieuwe voorbereidingsproces staan hier beschreven, evenals de eisen aan de vormgeving van het 
voorbereidingsproces. Nadat het nieuwe voorbereidingsproces is ontworpen moet het namelijk ook 
overgedragen kunnen worden aan de betrokken partijen.  
 
Hoofdstuk vijf beschrijft het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen met BIM. Het 
ontwikkelde hulpmiddel is het nieuwe voorbereidingsproces. Dit nieuwe proces is ontworpen aan de hand van 
de verzamelde kennis uit de voorgaande hoofdstukken. In dit hoofdstuk wordt ook beschreven in welke vorm 
het hulpmiddel wordt overgedragen aan de werkvoorbereiding.  
 
Hoofdstuk zes bestaat uit de evaluatie van het afstudeeronderzoek. Aan de hand van tijdmetingen waarbij het 
hulpmiddel wordt gebruikt door de werkvoorbereiding is berekend of het gebruik er van ook daadwerkelijk 
leidt tot de beoogde tijdsbesparing uit de doelstelling voor het afstudeeronderzoek. Na de toetsing worden de 
resultaten teruggekoppeld naar de doelstelling van het afstudeeronderzoek. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
met een conclusie en een aantal verdere aanbevelingen.  
 
 
Toelichtingen: In dit verslag worden bepaalde termen in de tekst verder toegelicht in deze blauwe kaders. Ook 
wordt voor sommige onderdelen achtergrondinformatie gegeven in deze kaders.  
 
Aan het eind van dit verslag zijn een verklarende woordenlijst, een bronoverzicht en diverse bijlagen 
opgenomen. Een CD-ROM met een digitale versie van het verslag en de bijbehorende website is te vinden op 
de laatste pagina van het verslag (bijlage 7).   
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2 Voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen zonder BIM 

In dit hoofdstuk wordt het traditionele voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen besproken. 
Er wordt besproken hoe dit proces verloopt en welke activiteiten de werkvoorbereiding hierbij uitvoert. 
Vervolgens zal de tijdsduur van deze activiteiten besproken worden.  

2.1 Het traditionele voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen 

In deze paragraaf wordt globaal omschreven hoe het proces van het uitwerken van binnendeuren en 
binnenkozijnen er uit ziet en welke partijen hierbij betrokken zijn. Dit proces begint met het uitwerken van het 
Definitief Ontwerp en eindigt met de verwerking van binnendeuren en binnenkozijnen op de bouwplaats.  

2.1.1 Fasen 
Het voorbereidingproces begint bij de ontwerpende partij die het ontwerp steeds verder uitwerkt, en eindigt 
met het afhangen van de deuren in het gebouw. Bij het totale proces zijn verschillende partijen betrokken.  
 
Ontwerpfase: Voorlopig Ontwerp / Definitief Ontwerp uitwerken 
De ontwerpende partij werkt het voorlopige ontwerp verder uit. Aan de hand van de verschillende eisen uit de 
vraagspecificatie zullen ook steeds meer eigenschappen van deuren (bijvoorbeeld de brandwerendheid van 
een deur) bekend worden. De architect communiceert via het ontwerp en de vraagspecificatie naar de 
werkvoorbereiding over de binnendeuren en binnenkozijnen en welke eisen hieraan gesteld worden. Tijdens 
de prijsvormingsfase vraagt de afdeling calculatie offertes aan voor binnendeuren en binnenkozijnen. Deze 
offertes zijn alleen voor de initiële prijsvorming en niet voor het aangaan van contracten. Alle informatie over 
binnendeuren en binnenkozijnen die op dat moment beschikbaar is wordt door de werkvoorbereiding in een 
deur- en kozijnstaat opgenomen.  
 
Offertes aanvragen en contracteren 
Wanneer het ontwerp voldoende is uitgewerkt (DO of gedetailleerder) kan de werkvoorbereiding offertes gaan 
aanvragen. De afdeling inkoop levert een lijst met te offreren bedrijven aan. De werkvoorbereiding maakt 
vervolgens demarcaties en uittrekstaten (hoeveelhedenstaten), die een onderdeel vormen van de 
offerteaanvraag. De uiteindelijke keuze voor leveranciers en onderaannemers wordt echter gemaakt op de 
afdeling inkoop door een (senior) inkoper. Deze inkoper zal ook de contracten afsluiten en de daadwerkelijke 
inkoop verzorgen.  
 
Uitwerken UO / detailengineering 
De deur- en kozijnstaat wordt verder ingevuld naarmate er meer eigenschappen van de binnendeuren en 
binnenkozijnen bekend worden. Hiervoor wordt samengewerkt met de architect en leveranciers van 
binnendeuren, binnenkozijnen en hang- en sluitwerk. Naast de deur- en kozijnstaat worden er ook 
productietekeningen gemaakt, die getoetst moeten worden aan het ontwerp van de architect en de 
vraagspecificatie. De informatie die fabrikanten en leveranciers nodig hebben wordt door de 
werkvoorbereiding verstrekt. Daarnaast wordt op basis van de uitvoeringsplanning en de inkoopplanning ook 
een leveringsplanning gemaakt.  
 
Bestellen binnendeuren en binnenkozijnen 
Het daadwerkelijke bestellen en het bewaken van leveringen wordt gedaan door de afdeling inkoop, in 
opdracht van de projectleider. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de leveringsplanning die 
eerder is opgesteld.  
 
Levering en verwerking van binnendeuren en binnenkozijnen op de bouwplaats 
De binnendeuren, binnenkozijnen en het hang- en sluitwerk worden afgeleverd op de bouwplaats en kunnen 
geplaatst worden door de onderaannemers. De informatie die onderaannemers nodig hebben om de 
binnendeuren en binnenkozijnen te plaatsen is eerder door de werkvoorbereiding beschikbaar gesteld (zoals 
hoeveelheden en overzichtstekeningen).  
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2.1.2 Betrokken partijen 
Bij het proces van het uitwerken van het ontwerp tot het verwerken op de bouwplaats zijn verschillende 
partijen betrokken. Dit zijn de volgende partijen:  
 

• Architect: werkt het ontwerp uit. Aan de hand van de vraagspecificatie worden de eisen en 
eigenschappen voor binnendeuren en binnenkozijnen verder uitgewerkt.  

• Werkvoorbereiding: maakt overzichten van binnendeuren en binnenkozijnen, verstrekt informatie aan 
leveranciers en onderaannemers, werkt het UO uit, doet technische controles, vraagt offertes aan 
voor de afdeling inkoop.  

• Projectleider / afdeling inkoop: kiest de uiteindelijke onderaannemers, stelt de contracten op en sluit 
contracten af, doet de feitelijke inkoop en bewaking van leveringen.  

• Leverancier kozijnen: produceert en levert de binnenkozijnen.  
• Leverancier deuren: produceert en levert de binnendeuren.  
• Leverancier hang- en sluitwerk: produceert en levert het hang- en sluitwerk.  
• Leverancier dorpels: produceert en levert de dorpels.  
• Uitvoerder: maakt (detail)planningen en stuurt de onderaannemers aan.  
• Kozijnsteller: verwerkt de binnenkozijnen op de bouwplaats.  
• Deurafhanger: hangt de deuren af en monteert het hang- en sluitwerk.  
• Timmerman: maakt de dorpels op de bouwplaats.  

 

 
Figuur 2.1: informatievoorziening tussen de werkvoorbereiding en andere partijen 

 
In figuur 2.1 is te zien hoe de informatievoorziening tussen deze partijen verloopt. De architect communiceert 
(ook namens de opdrachtgever) met de werkvoorbereider. De werkvoorbereider stuurt informatie die hij van 
de architect krijgt door naar de leveranciers en onderaannemers. Aan de hand van de eisen van de architect of 
opdrachtgever bepalen zij welke verdere eigenschappen (bijvoorbeeld de deurdikte) de deuren en kozijnen 
krijgen. Dit geven zij vervolgens door aan de werkvoorbereiding. Het kan zijn dat verschillende partijen 
overlappen. Zo komt het voor dat de leverancier van kozijnen deze ook afhangt in het gebouw. Ook kunnen er 
verschillende deurleveranciers zijn in een project; zo kunnen er verschillende leveranciers gecontracteerd 
worden voor houten of plaatstalen deuren.  

2.2 Werkvoorbereidingsactiviteiten 

In paragraaf 2.1 is te lezen dat de werkvoorbereiding verschillende activiteiten uitvoert voor de binnendeuren 
en binnenkozijnen. In deze paragraaf wordt omschreven hoe deze activiteiten uitgevoerd worden wanneer het 
BIM niet gebruikt wordt. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:  
 

• Het maken van overzichtstekeningen 
• Het maken van een deur- en kozijnstaat 
• Demarcatietekeningen maken 
• Uittrekstaten maken 
• Offertes aanvragen 
• Tekeningen controleren / detailengineering 
• Het maken van een sluitplan 
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2.2.1 Het maken van overzichtstekeningen 
De werkvoorbereiding begint bij het maken van overzichtstekeningen. Op de plattegronden van de tekening 
worden de deuren genummerd. Elke deur krijgt een uniek deurmerk, dat naast de deur op de plattegrond 
wordt geschreven. Deze nummering vormt de basis voor de deur- en kozijnstaat en andere documenten die de 
werkvoorbereiding maakt. Op deze manier kan de locatie van een deur in de deur- en kozijnstaat snel 
opgezocht worden op de plattegronden. Ook kan op de kozijntekeningen van de architect een lijst gemaakt 
worden welke deurnummers van welk type zijn.  

 
Figuur 2.2: fragment van een overzichtstekening van het project Nationaal Militair Museum Soesterberg 

2.2.2 Het maken van een deur- en kozijnstaat 
In een deur- en kozijnstaat staan de verschillende typen binnendeuren, binnenkozijnen en het bijbehorende 
hang- en sluitwerk omschreven. De deur- en kozijnstaat is een Excelstaat waar elke deur of kozijn een regel 
heeft. Zie het voorbeeld in figuur 2.3. De werkvoorbereider verzamelt, beheert en distribueert de informatie 
voor de deur- en kozijnstaat. Deze informatie is voor een deel afkomstig van de ontwerpende partij (architect) 
en voor een deel van de leveranciers voor kozijnen, deuren, hang- en sluitwerk en dorpels. Deze informatie 
komt binnen in de vorm van ontwerptekeningen en het bestek of de vraagspecificatie. Elke deur heeft 
verschillende eigenschappen, zoals afmetingen, materialisatie en brandwerendheidseisen.  
 

 
Figuur 2.3: fragment van een deur- en kozijnstaat in Excel op het project CZE Eindhoven 

 

       Afstudeerrapport J. le Granse: Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding   



   
  
  

28 

Voor elke deur worden de bijbehorende eigenschappen ingevuld in kolommen. Aan de hand van het ontwerp 
van de architect wordt een eerste opzet gemaakt. De belangrijkste eigenschappen van de deuren kunnen hier 
al ingevuld worden. Wanneer bij de inkoop bekend is welke partijen de deuren en kozijnen gaan leveren 
kunnen zij informatie aanleveren die in de kozijnstaat wordt ingevuld. Zo kan door de opdrachtgever of 
architect een brandwerendheidseis opgegeven worden. Op basis van deze eis wordt bijvoorbeeld de dikte van 
de deur bepaald door de leverancier. Deze informatie wordt door de leverancier verstrekt aan de 
werkvoorbereider die dit vervolgens in de Excelstaat invult.  

 
Figuur 2.4: SADT-schema deur- en kozijnstaat maken 

 
Een dergelijke Excelstaat kan aangevuld worden met tekeningen. Echter, naarmate er meer deuren en 
meerdere eigenschappen worden ondergebracht in een Excelstaat, des te onoverzichtelijker het werken met 
een dergelijk bestand wordt. Immers zijn de zoekmogelijkheden beperkt en kunnen makkelijk invoerfouten 
gemaakt worden. Het aanpassen van een Excelstaat naar aanleiding van ontwerpwijzigingen kost veel tijd, 
omdat de juiste deuren gevonden moeten worden in een lange lijst. Een fout is dan snel gemaakt.  

2.2.3 Demarcatietekeningen maken 
In een demarcatie staat gemarkeerd waar bepaalde onderdelen of elementen zich in het gebouw bevinden. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in verschillende typen binnendeuren en binnenkozijnen. 
Demarcatietekeningen worden onder andere gebruikt bij het aanvragen van offertes en in overlegsituaties. In 
het traditionele proces wordt gebruik gemaakt van 2D tekeningen.  
 
Wanneer een onderdeel gedemarceerd moet worden, wordt het onderdeel in het bestek of de 
vraagspecificatie opgezocht. De werkvoorbereider gaat na welke varianten er van het onderdeel bestaan, of 
het product vaak voorkomt en wat de verschillende eigenschappen van het onderdeel kunnen zijn. Ook de 
locatie van onderdelen kan in het bestek of de vraagspecificatie omschreven staan. Aan de hand van deze 
inventarisatie kan bepaald worden welke tekeningen nodig zijn. Vervolgens kan de daadwerkelijke demarcatie 
op twee manieren opgesteld worden. De eerste methode is handmatig, met papieren tekeningen en stiften. Op 
de papieren tekeningen worden met gekleurde stiften de verschillende typen van bijvoorbeeld kozijnen of 
deuren gemarkeerd. Nadat de demarcatie is gemaakt kan deze ingescand worden, zodat deze digitaal te 
versturen is aan collega’s of onderaannemers.  
 
Bij de tweede traditionele manier worden digitale tekeningen gebruikt, voornamelijk PDF-bestanden. Het 
voordeel van het werken in een digitale demarcatie is dat deze makkelijker aan te passen is dan een fysieke 
witdruk. Markeringen kunnen namelijk snel en makkelijk verplaatst of verwijderd worden. Echter moeten 
ontwerpwijzigingen nog steeds handmatig doorgevoerd worden in demarcaties. Echter is deze demarcatie 
direct digitaal beschikbaar en kan deze dus makkelijk gedeeld worden zonder dat deze eerst ingescand moet 
worden.  
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Figuur 2.5: voorbeeld van een digitale demarcatie met hoeveelheden staat van het project Timmerhuis in Rotterdam 

 
Een nadeel van het traditioneel opstellen van demarcatietekeningen is de hoge arbeidsintensiviteit. Daarnaast 
is het een foutgevoelige methode; zaken kunnen over het hoofd gezien worden of onderdelen kunnen per 
ongeluk met de verkeerde kleur gedemarceerd worden. Dit geldt voor zowel demarcaties op papier als digitale 
demarcaties.  
 

 
Figuur 2.6: SADT-schema demarcatie maken 

2.2.4 Uittrekstaten maken 
Wanneer bepaald is welke elementen moeten worden opgenomen in een uittrekstaat kunnen hoeveelheden 
bepaald worden. Dit gebeurt veelal aan de hand van demarcatietekeningen. Dit wordt traditioneel gedaan door 
aantallen van elementen of onderdelen te tellen, of door hoeveelheden te berekenen (oppervlaktes, 
strekkende meters, etc.). De hoeveelheden worden per type in een Excelstaat verwerkt. Hierbij wordt dezelfde 
typologie aangehouden als op de demarcatietekening. Het maken van uittrekstaten is een tijdrovende klus 
wanneer het op deze manier gedaan wordt. Bij een ontwerpwijziging moeten de aantallen handmatig 
aangepast worden. Op sommige projecten wordt bij het aanvragen van offertes alleen de complete deur- en 
kozijnstaat meegestuurd, omdat het maken van een uittrekstaat per verdieping teveel tijd in beslag neemt.  
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Figuur 2.7: SADT-schema uittrekstaat maken 

2.2.5 Offertes aanvragen 
Het specificeren van de inkoop wordt gestart op de afdeling inkoop, waar bepaald wordt welke onderdelen 
tezamen ingekocht moeten worden (bijvoorbeeld houten deuren en houten kozijnen van één leverancier). 
Deze informatie wordt doorgestuurd naar de werkvoorbereider, die de inkoopinformatie samenstelt. 
Hieronder valt bijvoorbeeld de standaard inkoopinformatie van Heijmans en algemene voorwaarden.  
 
Naast deze standaardinformatie wordt er ook projectspecifieke informatie samengesteld. Relevante informatie 
uit de vraagspecificatie, ontwerptekeningen, demarcatietekeningen en de deur- en kozijnstaat zijn voorbeelden 
van informatie die verzameld wordt om mee te sturen met de offerteaanvraag. Het gaat hier om alle 
informatie die voor de onderaannemer nodig is om een complete offerte op te stellen. De senior inkoper 
bepaalt welke bedrijven benaderd worden voor offerteaanvragen. Deze bedrijven (en alle contactinformatie) 
worden verzameld in een Excelbestand dat op SPO staat. De offerteaanvragen worden afgedrukt, ondertekend 
door de werkvoorbereider of senior inkoper, en weer ingescand. Vervolgens worden deze verstuurd naar de 
door de senior inkoper gekozen onderaannemers. De afgedrukte offerteaanvragen worden gearchiveerd in de 
offertemap.  
 

 
Figuur 2.8: SADT-schema offerte aanvragen 

 
Wanneer de offertes worden ontvangen, worden deze in een offertespiegel verwerkt. Hierin kunnen de prijzen 
van de verschillende onderaannemers vergeleken worden. Wanneer de ontvangen offertes geen eenduidige 
afprijzing hebben (bepaalde kostenposten worden wel of niet meegenomen in een offerte) kan het nodig zijn 
om aanvullende informatie te winnen bij de bedrijven. Wanneer voldoende informatie is verkregen kan de 
offertespiegel aangevuld worden. De offertespiegel kan daarna opnieuw beoordeeld worden. De verdere keuze 
voor een onderaannemer of leverancier en contractering wordt gedaan door de senior inkoper.  

2.2.6 Tekeningen controleren / detailengineering 
Deur- en kozijntekeningen worden getoetst aan de eisen van de architect en opdrachtgever (het ontwerp en de 
vraagspecificatie). Ook wordt bekeken of de gegevens van de verschillende partijen overeenkomen. Kloppen de 
gegevens die de architect op de tekeningen heeft gezet met de gegevens die door de leveranciers zijn 
verstrekt?  
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De te controleren uitvoeringstekening wordt ontvangen via e-mail. De werkvoorbereider zoekt naar relevante 
informatie, zoals tekeningen van naburige bouwdelen, planningen, de vraagspecificatie, en de vorige versie van 
de tekening. Dit laatste kan worden gebruikt om te controleren of alle opmerkingen op de vorige versie van 
een tekening verwerkt zijn in de meest recente versie. De informatie uit de tekeningen wordt in de deur- en 
kozijnstaat opgenomen als deze in de Excelstaat ontbreekt.  
 
De Excelstaat wordt ook gebruikt om maattechnische problemen op te sporen. Zo kan met een simpele functie 
bepaald worden of er problemen ontstaan met de dikte van de deur. Wanneer de leverancier de dikte van een 
deur bepaald heeft wordt deze ingevuld in de kozijnstaat. Vervolgens kan de dikte van de deur afgetrokken 
worden van de sponningdiepte. Wanneer de resulterende waarde negatief is of juist groot betekent dit dat de 
dikte van de deur of de sponningdiepte van het kozijn aangepast moet worden.  
 

 
Figuur 2.9: SADT-schema tekening controleren 

2.2.7 Het maken van een sluitplan 
Een sluitplan beschrijft welke groepen van personen toegang hebben tot welke delen van het gebouw. De 
verschillende gebruikersgroepen van een gebouw kunnen bijvoorbeeld de directie, kantoorpersoneel en 
schoonmaakpersoneel zijn. Het kan wenselijk zijn om deze verschillende groepen toegang te geven tot 
verschillende delen van het gebouw. In een sluitplan staat beschreven welke gebruikersgroepen toegang 
hebben tot welke zones. Een zone kan uit meerdere ruimtes bestaan. Een groepssleutel biedt dan toegang 
door alle deuren in een zone. Zones kunnen ook overlappen. Een voorbeeldprincipe van individuele sleutels 
(toegang tot een individuele deur), groepssleutels (werken voor alle deuren in een zone) en een hoofdsleutel 
(werkt voor alle deuren) is te zien in figuur 2.10.  
 
Op sommige projecten, zoals het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor 
het opstellen van een sluitplan. Zij stellen dit zelf op en geven dit door aan de werkvoorbereiding. Die kan aan 
de hand van het sluitplan dan de wensen voor het hang- en sluitwerk doorgeven aan de leverancier hiervan. Op 
het project Nationaal Militair Museum was het echter de werkvoorbereider van Heijmans die het sluitplan 
maakte voor dat project.  
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Figuur 2.10: schetsversie van het groepenoverzicht van het Nationaal Militair Museum 

 
Door in kaart te brengen welke groepen tot welke gebieden toegang moeten hebben kan een sluitplan 
opgesteld worden. Hierbij kunnen zones (en dus de toegangsgebieden van gebruikersgroepen) overlappen. In 
overleg met de opdrachtgever en ontwerpende partij worden de verschillende gebruikersgroepen en 
toegangsgebieden gedefinieerd. Wanneer deze informatie bekend is kan de werkvoorbereider een sluitplan 
opstellen in Excel. Aan de hand van het sluitplan kan de leverancier van het hang- en sluitwerk sleutels en 
sloten produceren.  
 

 
Figuur 2.11: SADT-schema sluitplan maken 

2.3 Tijdsduur van activiteiten zonder het gebruik van BIM 

Deze paragraaf gaat in op de tijdsduur van activiteiten in het traditionele voorbereidingsproces voor 
binnendeuren en binnenkozijnen. Aan de hand van tijdmetingen worden uitspraken gedaan over de tijdsduur 
van verschillende activiteiten die de werkvoorbereiding uitvoert. In paragraaf 1.1.7 is uitgelegd waarom de 
focus van dit afstudeerrapport ligt op tijdsbesparingen.  
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2.3.1 Tijdsduur van activiteiten in het traditionele proces 
Om de tijdsduur van de verschillende activiteiten te bepalen is gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze is te 
vinden in bijlage 2 en is voorgelegd aan meerdere werkvoorbereiders die op dat moment bezig waren met het 
voorbereiden van de binnendeuren en binnenkozijnen op de traditionele manier. Hen is gevraagd om bij te 
houden hoe lang zij bezig waren met bepaalde activiteiten. Wanneer zij bepaalde activiteiten niet meer 
uitvoerden (het opstellen van een deur- en kozijnstaat in Excel wordt eenmalig gedaan, daarna worden alleen 
wijzigingen en aanvullingen in het bestand doorgevoerd) is gevraagd om een schatting te maken hoe lang zij 
hier mee bezig zijn geweest. In tabel 2.1 is de gemiddelde tijdsduur per activiteit te zien. De totale resultaten 
zijn te vinden in bijlage 5.  
 
Activiteit Gemiddelde tijdsduur eerste keer Gemiddelde tijdsduur herhaling 
Overzichtstekeningen maken 12,0 uur 8,0 uur 
Deur- en kozijnstaat aanmaken 52,0 uur  
Demarcatietekeningen maken 8,4 uur 5,1 uur 
Uittrekstaten maken 4,9 uur 3,1 uur 
Offertes aanvragen 17,2 uur 3,9 uur 
Tekeningen controleren 22,0 uur 22,0 uur 
Sluitplan maken 24,0 uur  
Tabel 2.1: resultaten vragenlijst tijdsduur traditionele werkvoorbereiding over de tijdsduur van verschillende activiteiten 

 
Sommige activiteiten worden meerdere malen uitgevoerd. Wanneer een activiteit opnieuw wordt gedaan kost 
dit meestal minder tijd dan de eerste keer. In het geval van een ontwerpwijziging kan het voorkomen dat 
nieuwe demarcatietekeningen gewenst zijn. Vaak kan een bestaande demarcatie aangepast worden, waardoor 
het maken van de nieuwe demarcatie minder tijd in beslag neemt. Het aanvragen van aanvullende offertes 
gaat een stuk sneller, omdat de inkoopinformatie al is samengesteld. Het maken en invullen van de deur- en 
kozijnstaat wordt eenmalig aan het begin gedaan. Deze activiteit neemt de meeste tijd in beslag. Gedurende de 
voorbereiding van binnendeuren en binnenkozijnen wordt deze verder aangevuld en gewijzigd, maar het 
opzetten gebeurt slechts eenmalig. Ook een sluitplan wordt eenmalig gemaakt.   
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3 Benodigdheden om met BIM te kunnen werken 

Om het werken in BIM mogelijk te maken zijn verschillende zaken benodigd. Uit de probleemanalyse in 
paragraaf 1.1.4 is naar voren gekomen dat niet de werkvoorbereiding niet altijd de beschikking heeft over de 
juiste fysieke en digitale middelen, de juiste kennis over BIM en de bijbehorende software, dat het model niet 
alle informatie bevat die de werkvoorbereiding nodig heeft, en dat er in sommige gevallen niet genoeg 
afspraken over het gebruik en beheer van het 3D model worden gemaakt. Deze fundamentele problemen 
leiden er vaak toe dat de werkvoorbereider er voor kiest om niet met BIM te werken.  
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke benodigdheden nodig zijn om het werken in BIM mogelijk te maken. 
Eerst worden de fysieke en digitale middelen (computers, software) besproken, omdat zonder deze middelen 
het werken in BIM überhaupt niet mogelijk is. Wanneer deze middelen aanwezig zijn, is het ook belangrijk dat 
de werkvoorbereiding zich bewust is van toegevoegde waarde is van BIM en hoe zij het kunnen gebruiken: de 
benodigde kennis en competenties. Zoals in de probleemanalyse al naar voren is gekomen is moet 3D model 
voldoende informatie bevatten om bruikbaar te zijn. Er is een inventarisatie gemaakt van de informatie die de 
werkvoorbereiding nodig heeft bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen en hoe deze 
informatie in het 3D model kan worden opgenomen. De randvoorwaarden aan het gebruik en beheer van het 
BIM, oftewel de afspraken die gemaakt moeten worden, worden daarna besproken. Aan het eind van het 
hoofdstuk wordt geïnventariseerd in welke mate alle benodigdheden beschikbaar zijn voor en aanwezig zijn bij 
de werkvoorbereiding.  

3.1 Fysieke en digitale middelen 

Om te kunnen werken in BIM moeten een aantal investeringen gedaan worden door het bouwbedrijf. In 2012 
heeft Heijmans onderzoek laten doen naar de implementatie van BIM in het bedrijf. [Van Swinderen, 2012] Een 
onderdeel hiervan was een kosten/baten analyse waarbij verschillende investeringsposten werden genoemd. 
In deze paragraaf wordt kort besproken in welke fysieke en digitale middelen een bouwbedrijf moet investeren 
om het werken in BIM mogelijk te maken.  

3.1.1 Computerhardware 
Een BIM kan, afhankelijk van het project en de manieren waarop het toegepast wordt, een zeer complex model 
zijn. Om het model te kunnen openen en er mee te werken moet de werkvoorbereider beschikking hebben 
over een krachtige computer. Voor de aanvang van een project zal door de projectleiding bepaald moeten 
worden welke onderdelen van het project in BIM worden uitgewerkt. Als dit bekend is kan een taakverdeling 
worden gemaakt voor de werkvoorbereiders. Zo was op het project Timmerhuis één van de senior 
werkvoorbereiders verantwoordelijk voor de staalconstructie. Aan de hand van deze taakverdeling kan dan 
bepaald worden welke werkvoorbereiders met BIM moeten gaan werken en dus een nieuwe computer nodig 
hebben. De meeste werknemers van Heijmans hebben op dit moment een moderne computer of kunnen deze 
aanvragen.  

3.1.2 Overige hardware 
Zoals te zien in de verschillende ambitieniveaus die Heijmans heeft opgesteld (eerder besproken in paragraaf 
1.1.3) kent het werken in BIM meerdere toepassingen. Voor sommige toepassingen is het nodig om andere 
apparaten aan te schaffen. Voor het werken met BIM2Field moeten bijvoorbeeld tablet-pc’s worden 
aangeschaft. Op die manier wordt het BIM op de bouwplaats beschikbaar, onder andere voor keuringen en 
overleg. Om het BIM optimaal te kunnen gebruiken in overlegsituaties zijn bijvoorbeeld smartboards (al dan 
niet met touchscreenmogelijkheden) in vergaderzalen gewenst.  

3.1.3 Software en de IFC-standaard 
Voor bepaalde toepassingen zal ook extra software gelicenseerd moeten worden, bijvoorbeeld om de 
koppeling tussen het BIM en de calculatie mogelijk te maken. Wanneer de keuze wordt gemaakt om BIM toe te 
passen bij een project zullen ook de ambities en toepassingsgebieden bepaald moeten worden. Wanneer 
bekend is waarvoor het BIM gebruikt moet gaan worden en op welke manieren, kan de juiste software 
aangeschaft worden (voor zover nog niet aanwezig) evenals overige zaken die nodig zijn. 
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Hoewel software een belangrijk component is om met BIM te kunnen werken, is BIM niet gebonden aan 
bepaalde softwarepakketten. Het voordeel van softwareonafhankelijk werken is dat verschillende bedrijven 
binnen het bouwproces met verschillende softwarepakketten kunnen werken. De modellen kunnen tussen 
verschillende programma’s uitgewisseld worden met behulp van de IFC-standaard (Industrial Foundation 
Class). In een IFC-bestand wordt het gebouwmodel omschreven aan de hand van objecten, informatie en de 
relaties hiertussen. IFC is een uitwisselingsstandaard, waar volgens SBRCURnet 80% van de meest gebruikte 3D 
programma’s mee overweg kan (zowel importeren van IFC als exporteren naar IFC). Zie figuur 3.1 voor een 
principevoorbeeld van het werken met IFC.  
 

 
Figuur 3.1: principevoorbeeld van het exporteren naar en importeren van IFC bestanden tussen softwarepakketten 

 
Door gebruik te maken van deze uitwisselingsstandaard wordt het voor alle deelnemers aan het bouwproces 
mogelijk om hun eigen softwarepakketten te blijven gebruiken. Wanneer er met verschillende 
softwarepakketten wordt gewerkt op een project is het niet mogelijk om in één integraal model te werken. 
Immers zal het complete model geëxporteerd en vervolgens weer geïmporteerd moeten worden, waardoor 
niet iedereen tegelijk in één model kan werken. Echter kan een nieuw aspectmodel van een andere partij in het 
eigen model geladen worden. Op deze manier kunnen de verschillende modellen alsnog over elkaar gelegd 
worden. In het geval dat er verschillende softwarepakketten worden gebruikt in een project is het praktischer 
om in een coördinatiemodel te werken.  
 
Coördinatiemodellen en integrale BIM modellen: Een coördinatiemodel is een 3D model dat is samengesteld 
uit meerdere deelmodellen (zogenaamde aspectmodellen). Het werken in een coördinatiemodel heeft als 
voordeel dat er duidelijk onderscheid is tussen bijvoorbeeld een bouwkundig en constructief (aspect)model. 
Elke partij heeft zijn eigen aspectmodel. Doordat elke partij zijn eigen (aspect)model heeft bestaat er een 
duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en rechten. Aspectmodellen worden gecombineerd in een 
coördinatiemodel, waardoor het toch mogelijk wordt om integraal te werken en ontwerpen. In een 
coördinatiemodel kan worden gezocht naar botsingen (clashes) tussen de verschillende aspectmodellen.  
 
In tegenstelling tot een coördinatiemodel bestaat een integraal BIM model daadwerkelijk uit één model 
waarin alle disciplines zijn opgenomen. Hoewel de scheiding tussen disciplines hierdoor vervaagt, heeft een 
integraal model het voordeel dat alle partijen tegelijkertijd (live) in één model kunnen werken. Vaak wordt om 
organisatorische en technische redenen gekozen voor het werken in een coördinatiemodel.  
 
Figuur 3.2 is een schematische weergave van een coördinatiemodel.  
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Figuur 3.2: een coördinatiemodel bestaat uit meerdere aspectmodellen die worden samengevoegd 

 
Een probleem dat kan voorkomen bij het werken met IFC is dat er verschillende methoden bestaan om 
elementen te beschrijven. Zo kan een muur bijvoorbeeld als proxy, als WallStandardCase of als Wall worden 
beschreven. Daarnaast kan ook de vorm van objecten op verschillende manieren beschreven worden, wat 
hinderlijk kan zijn voor een eenduidige uitwisseling van informatie. [iBIM Wiki] Daarnaast kan bij het 
exporteren van IFC-bestanden geometrie of informatie verloren gaan. De indeling van geometrische objecten 
kan ook problemen opleveren wanneer delen van het model in de categorie “Generic Model”, waardoor 
objecthiërarchie verloren gaat. Het exporteren en importeren van IFC bestanden gaat dus niet zonder 
problemen. [AUGI, 2013]  
 
Naast software die bedoeld is om in BIM te modelleren bestaan er ook zogenaamde modelviewers. Niet alle 
gebruikers van het BIM hebben de mogelijkheid nodig om het model aan te kunnen passen en hebben genoeg 
aan het bekijken van het model, zoals de opdrachtgever. Een modelviewer is een versie van een 3D-programma 
waarin een model geopend en bekeken kan worden, maar niet worden aangepast. De weergave van het model 
(het verbergen of weergeven van modelaspecten en elementen) kan wel aangepast worden. Ook kan er in veel 
gevallen informatie uit het model geëxporteerd worden, zoals aanzichten en doorsneden. Ook bestaan er 
modelviewers waarmee opmerkingen in het model geplaatst kunnen worden. Deze opmerkingen kunnen 
vervolgens in modelleersoftware geïmporteerd worden door partijen die het model kunnen aanpassen. Net als 
modelleersoftware bestaat een grote diversiteit aan modelviewers. Een groot deel hiervan is gratis 
beschikbaar.  
 

 
Figuur 3.3: screenshot van Solibri Model Viewer, gratis beschikbare software voor het bekijken van 3D modellen 
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Het toevoegen van informatie aan ontwerp(tekening)en gebeurt nu nog vaak op 2D-tekeningen, zowel met pen 
en papier als digitaal (CAD tekeningen). Hoewel voor sommige taken het “uitlezen” van een tekening voldoet is 
het voor de werkvoorbereiding belangrijk dat zij de mogelijkheid hebben om informatie toe te voegen aan het 
ontwerp. Voor de werkvoorbereiders die intensief met het BIM gaan werken zal een modelviewer dus niet 
voldoen. Voor software waarmee het model ook aangepast kan worden liggen de licentiekosten hoger. Echter, 
wanneer zij de mogelijkheid hebben om informatie direct aan het model toe te voegen is een tijdwinst te 
boeken omdat de ingevoerde informatie in het BIM niet verloren gaat. Immers, wanneer de informatie 
naderhand op 2D tekeningen wordt genoteerd moet deze telkens opnieuw aan andere tekeningversies worden 
toegevoegd zodra de vorige versie vervalt. Wanneer informatie in het BIM wordt opgenomen wordt deze 
automatisch beschikbaar voor alle volgende tekeningen die uit het model gegenereerd worden. De 
softwarelicenties die de werkvoorbereiding nodig heeft zijn over het algemeen beschikbaar bij Heijmans.  

3.1.4 3D BIM model 
Het aanwezig zijn van de juiste hardware en software is belangrijk om met BIM te kunnen werken, maar er 
moet ook daadwerkelijk een model beschikbaar zijn waar de werkvoorbereiding mee kan werken. De 
werkvoorbereiders die op dit moment met BIM gaan werken, werken daarnaast vaak ook nog op de 
traditionele manier. Zij geven aan dat het model niet alle informatie bevat die zij nodig hebben. Zo kan 
informatie ontbreken of incompleet zijn, waardoor zij vaak nog met 2D tekeningen werken naast het werken in 
BIM. Dit fundamentele probleem wordt uitgebreid besproken in paragraaf 3.3. Om de overstap naar het 
volledig werken in BIM mogelijk te maken moet het model de juiste informatie bevatten. Wanneer het model 
niet voldoet aan de eisen van de werkvoorbereiding zullen zij niet in staat zijn om volledig in BIM te werken, 
ook al hebben zij de beschikking over de juiste hardware en software.  

3.2 Kennis en competenties 

De mogelijkheden van BIM worden door medewerkers pas op waarde geschat nadat ze hier in de praktijk mee 
in aanraking zijn gekomen. [Van Swinderen, 2012] Uit een vraaggesprek met een BIM engineer bleek dat nog 
niet alle werkvoorbereiders zich bewust lijken te zijn van de voordelen en mogelijkheden van het werken in 
BIM. Daarnaast is door werkvoorbereiders eerder aangegeven dat zij het werken in BIM (nog) niet als 
tijdbesparend ervaren. Eén van de redenen hiervoor is dat zij nog niet snel genoeg met de BIM-software 
kunnen werken. Hierdoor kiezen zij om niet met BIM te werken, maar om op de oude manier blijven werken.  

3.2.1 Bewust raken van (de mogelijkheden in) BIM 
Om de werkvoorbereiding (en andere werknemers) er toe te bewegen om de overstap naar BIM te maken, 
moet voor hen eerst duidelijk worden waarom zij die overstap zouden moeten maken. Dit begint met het 
presenteren van de bedrijfsstrategie aan de werknemers. Belangrijk is dat BIM als een middel wordt 
beschouwd, en niet als doel. Om de nieuwe bedrijfsstrategie vast te leggen kan een BIM roadmap voor het 
bedrijf worden opgesteld, waarin de doelen van het gebruik van BIM worden gemotiveerd. Deze roadmap kan 
dan ook als communicatiemiddel naar de werknemers gebruikt worden. De keuze voor BIM wordt 
gemotiveerd, met een uitleg wat BIM nu is. Wanneer bij de werknemers een beeld is ontstaan van wat BIM is 
en waarom het bedrijf op deze nieuwe manier wil gaan werken kunnen de voordelen duidelijk gemaakt 
worden. Ook kan juist de nadruk worden gelegd op de nadelen en beperkingen van het traditionele proces.  
 
Uit een enquête onder werkvoorbereiders die is gehouden tijdens het voortraject, is gebleken dat de 
werkvoorbereiders zelf zeggen op de hoogte te zijn van de voordelen van BIM. Echter zegt een deel ook dat het 
hen te veel tijd kost om te leren werken in BIM, en dat bij hen niet bekend is welke mogelijkheden het werken 
in BIM biedt of hoeveel tijd zij hier uiteindelijk mee kunnen besparen. De mogelijkheden in BIM zullen duidelijk 
worden wanneer de werkvoorbereiders vaker in aanraking komen met BIM. De meeste werkvoorbereiders zijn 
in samenwerking met BIM engineers al in aanraking gekomen met BIM.  

3.2.2 Softwarevaardigheden 
Over het algemeen zijn de werkvoorbereiders gewend om alleen in 2D te werken, en niet in 3D. De praktische 
toepassing van de software blijkt hierbij een groot probleem. Eerder kon de hulp van BIM engineers 
ingeschakeld worden om te helpen met het BIM (bijvoorbeeld het maken van een uittrekstaat). De 
werkvoorbereider vertelde de BIM engineer welke eisen hij stelde aan een uittrekstaat, waarna de BIM 
engineer de uittrekstaat genereerde. Nu wil de organisatie van Heijmans dat de werkvoorbereiders zelfstandig 
met het BIM gaan werken.  
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Omdat zij vaak niet weten hoe zij moeten werken met Revit, kiezen zij er vaak nog voor om met 2D tekeningen 
te werken. Het is dus belangrijk om de werkvoorbereiding op te leiden om met BIM te werken. Door de 
werkvoorbereiding te leren hoe zij met de software moeten werken, zal de stap om te experimenteren met 
BIM kleiner worden. Hierdoor zullen zij de voordelen van BIM op gaan merken, waardoor voor de 
werkvoorbereiding duidelijk wordt in hoeverre de BIM ambities van Heijmans waargemaakt kunnen worden.  

3.2.3 Gestructureerd werken 
Een belangrijke competentie om goed met BIM te kunnen werken is gestructureerd werken. De 
informatiekwaliteit van het BIM (is de informatie compleet, ondubbelzinnig en up-to-date?) is erg belangrijk. In 
de probleemanalyse in paragraaf 1.1.4 is te lezen dat een lage informatiekwaliteit er direct toe kan leiden dat 
het BIM niet gebruikt wordt. Hierbij is het belangrijk dat de aanwezige informatie op een eenduidige manier in 
het model wordt opgenomen. De naamgeving van elementen en de parameters (eigenschappen) die 
elementen krijgen moeten volgens een consequente methode uitgevoerd worden. Bij het maken van een filter 
of schedule (om een demarcatie of uittrekstaat te maken) moet ingesteld worden welke elementen gefilterd 
worden. Het aanmaken van een filter kost meer tijd als de naamgeving van elementen niet eenduidig is. De 
werkvoorbereider moet dan zelf nagaan of het element wel of niet in het filter moet worden opgenomen. Een 
consistente manier van modelleren en naamgeving (en het consistent invullen van parameters) is dus van groot 
belang om optimaal gebruik te kunnen maken van BIM. Door duidelijke afspraken te maken over de manier 
waarop gemodelleerd wordt en hoe informatie aan het model wordt toegevoegd wordt het BIM beter 
bruikbaar voor de werkvoorbereiding.  

3.2.4 Het maken van de overstap naar BIM 
Naar eigen zeggen is de werkvoorbereiding zich bewust van de voordelen van het werken in BIM, maar de stap 
naar het (volledig) in BIM werken wordt nog niet altijd gemaakt. Het door Shell E&P ontwikkelde Hearts and 
Minds programma beschrijft de verschillende stadia die werknemers doorlopen wanneer een bedrijf een 
cultuurverandering teweeg wil brengen. [de Graaf, 2009] Dit is van toepassing op de cultuurverandering binnen 
Heijmans: namelijk de omschakeling van het traditionele proces naar het BIM-gestuurde proces.  
 
Het Hearts and Minds programma: Het bedrijf Shell heeft onderzoek gedaan naar de achtergronden van 
menselijk falen bij het ontstaan van ongelukken, en dan met name naar het voorkomen van menselijk falen. 
Dit heeft geleid tot het “Hearts and Minds” programma. Dit programma is door Shell International Exploration 
and Production ontworpen om een bedrijfscultuur te creëren waarin iedereen uit zijn eigen beweging datgene 
doet dat nodig is om zonder ongelukken te werken. Deze cultuurverandering wordt teweeggebracht door een 
reeks stappen die betrokkenen tot andere inzichten brengen. Deze stappen beginnen met het inzicht dat een 
verandering binnen het bedrijf nodig is, dat het de moeite waard is om deze verandering te ondergaan, dat 
deze verandering ook haalbaar is en leidt er uiteindelijk toe dat mensen uit eigen beweging deel willen 
uitmaken van de verandering.  
 
De vier stadia uit het Hearts and Minds programma zijn samen te vatten in vier situaties waar een individueel 
persoon de volgende uitspraken doet:  
 
“Ik begrijp dat er een verandering nodig is.” 
“Ik ben ervan overtuigd dat het de moeite waard is om het hogere niveau na te streven.” 
“Ik ben er redelijk zeker van dat dat doel ook te bereiken is.” 
“Ik wil deel uitmaken van deze verandering.” 
 
Wanneer deze uitspraken worden afgezet tegen de situatie binnen Heijmans, lijkt het er op dat de 
werkvoorbereiding zich op dit moment in het derde stadium bevindt. Heijmans heeft duidelijk gemaakt dat er 
een bedrijfsverandering nodig is en wat (volgens hen) de noodzaak achter deze verandering is. De 
werkvoorbereiding lijkt op de hoogte te zijn van de voordelen van het werken in BIM ten opzichte van de 
traditionele situatie. Echter is het bereiken van het laatste stadium een uitdaging. Om er voor te zorgen dat de 
werkvoorbereiding deel wil uitmaken van de cultuurverandering en dus daadwerkelijk overstapt naar het 
werken in BIM, moeten in elk geval alle benodigde middelen aanwezig zijn, zodat duidelijk wordt dat het doel 
(de voordelen van het werken in BIM worden merkbaar voor de werkvoorbereiding) ook daadwerkelijk te 
bereiken is.  
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Momenteel zien de werkvoorbereiders naar eigen zeggen de voordelen van het werken in BIM wel in, maar 
zien zij nog niet hoe groot de voordelen van het werken in BIM zijn (hoeveel tijd kan ik daadwerkelijk besparen 
met BIM?). Het ontbreken van softwarekennis (de praktische toepassing van het BIM) en het 3D model dat niet 
voldoet aan de eisen van de werkvoorbereiding zijn momenteel de grootste knelpunten bij de individuele 
keuze voor de overstap naar BIM. Omdat het 3D model niet voldoet aan de eisen van de werkvoorbereider 
wordt er vaak gekozen om deels of helemaal op de traditionele manier door te werken, ondanks dat de juiste 
materiële zaken aanwezig zijn. Het te ontwerpen hulpmiddel moet dus inspringen op de ontbrekende 
softwarekennis en ontbrekende of incomplete informatie in het model. In de volgende paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de informatie die in het model moet worden opgenomen om het volledig werken in BIM mogelijk 
te maken.  

3.3 Benodigde informatie in het BIM 

Wanneer informatie in het BIM ontbreekt of incompleet is zal de werkvoorbereider naast het werken in BIM 
ook op de traditionele manier moeten werken. De voordelen van het werken in BIM en daarmee de noodzaak 
om de overstap te maken zijn daardoor niet waarneembaar voor de werkvoorbereider. Om er voor te zorgen 
dat de overstap naar het volledig werken in BIM mogelijk wordt moet het BIM als informatiebron alle 
informatie gaan bevatten die de werkvoorbereider nodig heeft. Hiervoor is onderzocht welke informatie 
bekend moet zijn over de binnendeuren en binnenkozijnen van een bouwproject. Vervolgens is bepaald op 
welke manier deze informatie in het BIM kan worden opgenomen.  

3.3.1 Informatie over binnendeuren en binnenkozijnen 
De informatie over binnendeuren en binnenkozijnen is verzameld aan de hand van een documentenonderzoek. 
Er zijn meerdere partijen die (via de werkvoorbereiding) te maken krijgen met binnendeuren en 
binnenkozijnen. Eén van de kerntaken van de werkvoorbereiding is om andere partijen en onderaannemers 
voorzien van informatie. De werkvoorbereiding moet dus over de juiste en complete informatie beschikken. De 
communicatie tussen deze partijen, het bouwbedrijf en de ontwerpende partijen verloopt voornamelijk via de 
werkvoorbereiding. In figuur 3.4 is te zien om welke partijen het gaat en wat hun onderlinge relaties zijn.  
 

 
Figuur 3.4: communicatie tussen de verschillende partijen 

 
In tabel 3.1 is een overzicht te zien van de benodigde informatie per leverancier of onderaannemer. In bijlage 3 
is een uitgebreider overzicht te vinden. Voor deze inventarisatie is onder andere gebruik gemaakt van 
meerdere deur- en kozijnstaten van eerder uitgevoerde projecten van Heijmans Utiliteit en het 
afstudeerrapport “Informatiebeheersing in de bouw”. [Prins, 2011] 
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Tabel 3.1: overzicht van benodigde informatie per betrokken partij 

 
Zoals in bovenstaande tabel 3.1 te zien is bestaat er een overlap in de informatie die verschillende partijen 
nodig hebben. Het is dus van belang dat partijen die dezelfde informatie nodig hebben daadwerkelijk dezelfde 
informatie krijgen over de binnendeuren en binnenkozijnen. De informatie in het model moet dus 
ondubbelzinnig (niet op meerdere manieren te interpreteren) en non-redundant (eenmalig) in het model 
worden opgenomen.  
 
Informatiedragers in het huidige proces 
Een BIM kan als centrale informatiedrager gebruikt worden. In het huidige proces staat de informatie voor 
binnendeuren en binnenkozijnen op verschillende informatiedragers. In onderstaande tabel 3.2 is te zien welke 
informatiedragers welke informatie bevatten in het huidige proces. Dit overzicht is gemaakt op basis van een 
documentenonderzoek binnen verschillende projecten van Heijmans Utiliteit.  
 
Informatiedrager in huidig proces Bevat informatie over 
Plattegronden Locatie; context 
Detailtekeningen / kozijntekeningen Context; samenstelling; afmetingen 
Bestek / vraagspecificatie Typologie; kwaliteitseisen; samenstelling 
Demarcatie- en overzichtstekeningen Locatie; context; aantallen 
Uittrekstaat / hoeveelhedenstaat Aantallen 
Planningen Tijdstippen van voorbereiding, levering en uitvoering 
Deur- en kozijnstaat Totaaloverzicht; codering; locatie 
Bouwplaatstekening Algemene uitvoeringsomstandigheden 
Contract met onderaannemer of leverancier Overeenkomst van levering, productie en 

leveringsvoorwaarden 
Tabel 3.2: overzicht van informatie en informatiedragers in het traditionele proces 

 
In tegenstelling tot een werkwijze die gebaseerd is op BIM is er in het traditionele proces meer dan één 
informatiebron die gebruikt wordt. Deze verschillende bronnen (de informatiedragers) bevatten ook 
overlappende informatie.  
 

Werkvoorbereider Leverancier Leverancier Leverancier Leverancier Onderaannemer Onderaannemer Onderaannemer
Deuren Kozijnen H&S Dorpels Deurafhanger Kozijnsteller Timmerman

Coderingen X X X X X X X X
Locatie X X X X X
Prestatie-eisen X X X X X
Planning X X X X
Binnendeur
Afmetingen X X X X X
Afwerking en 
materialisatie

X X X

Deurtype X X X X X
Fabrieksmatige 
bewerkingen

X X

Glasopening X X
Binnenkozijn
Afmetingen X X X X
Afwerking en 
materialisatie

X X X

Fabrieksmatige 
bewerkingen

X X

Kozijntype X X X
Dorpels
Afmetingen X X X X
Dorpeltype X X X X
Hang- en 
sluitwerk
Garnituur X X
Hang- en 
sluitwerktypen

X X X X

Sluitplan X X X

Algemeen
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Wanneer wijzigingen zich voordoen, zullen deze op de relevante informatiedragers aangepast moeten worden. 
Gebeurt dit slechts voor een deel van de informatiedragers, dan kan dit leiden tot tegenstrijdigheden binnen 
het totaalpakket van informatie. De architect of opdrachtgever verstrekt een aantal van deze 
informatiedragers, zoals plattegronden, detailtekeningen en het bestek of de vraagspecificatie. Andere 
informatiedragers worden door de werkvoorbereiding opgesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
overzichtstekeningen, planningen en de deur- en kozijnstaat.  
 
Deze informatiedragers worden vervolgens gebruikt als communicatiemiddel naar bijvoorbeeld 
onderaannemers en leveranciers. Deze leveren op hun beurt ook informatie aan de werkvoorbereiding, zoals 
weergegeven in figuur 3.4. De informatie die door onderaannemers en leveranciers verstrekt wordt, wordt 
opgenomen in de informatiedragers die door de werkvoorbereiding worden opgesteld (zoals de deur- en 
kozijnstaat). Hoe verder het ontwerp wordt uitgewerkt op het gebied van binnendeuren en binnenkozijnen, 
des te meer informatie er beschikbaar komt en hoe meer informatie in het BIM kan worden opgenomen.  

3.3.2 Informatieniveau van het BIM 
Naarmate het ontwerp verder wordt uitgewerkt komt er meer informatie beschikbaar. Het Level of 
Development (LOD) is een schaal die aangeeft hoe gedetailleerd een ontwerp is uitgewerkt in BIM. In totaal zijn 
er 5 schalen te onderscheiden: LOD 100 tot en met LOD 500. LOD 100 tot en met LOD 300 zijn op het niveau 
van het traditionele proces, terwijl LOD 400 en LOD 500 gericht zijn op meer gedetailleerde informatie, 
specifiek voor het BIM proces. Omdat tijdens de DO-fase nog niet alle informatie beschikbaar is over de 
binnendeuren en binnenkozijnen, moet deze verspreid over het ontwerpproces toegevoegd worden aan het 
BIM. In figuur 3.5 is een advies van de New York Department of Design + Construction te zien voor LOD 100 tot 
en met LOD 400, met daarin welke informatie over deuren opgenomen moet worden in het BIM om aan een 
bepaald LOD te voldoen. Daarna volgt een korte toelichting van schalen LOD 100 tot en met LOD 500.  
 

 
Figuur 3.5: informatie per LOD-schaal voor binnendeuren (bron: New York City DDC BIM Guide) 

 
Levels of Development (LOD) 
Een LOD 100 model is op het niveau van een massastudie of schetsontwerp. Deze geometrie bevat gegevens 
over het volume, de oppervlakte en de globale kosten van het gebouw. Een model met LOD 200 komt overeen 
met een voorlopig ontwerp. De geometrie is vervangen door generieke bouwdelen (vloeren, wanden). Verder 
worden globale hoeveelheden en oppervlaktes aan het model toegevoegd. Een LOD 300 model is vergelijkbaar 
met een definitief ontwerp. De indeling en materiaalkeuze liggen op dat moment vast. De generieke elementen 
uit het LOD 200 zijn vervangen met gedetailleerde componenten (wandopbouw). Het model is nu gedetailleerd 
genoeg uitgewerkt om volwaardige ontwerptekeningen te kunnen genereren. Het BIM is geschikt om 
clashcontroles uit te voeren en een koppeling te maken naar de bouwplanning. Op het moment dat LOD 400 
bereikt wordt, worden de voordelen van BIM als centrale informatiebron zichtbaar. Het model wordt 
aangevuld met informatie van leveranciers en fabrikanten van bouwdelen. Ook informatie over afmetingen en 
werkmethoden wordt aan het model toegevoegd. Het model is nu bruikbaar om werktekeningen en 
productietekeningen te genereren. Het hoogste LOD is LOD 500. Op dit niveau is het model “as-built”. De 
elementen zijn gemodelleerd volgens hun exacte afmetingen, locatie en specificaties zoals reeds gerealiseerd. 
LOD 500 wordt dus bereikt tijdens het realisatieproces, met als doel een as-built model dat gebruikt kan 
worden als informatiebron tijdens de exploitatiefase. Zie ook figuur 3.6 voor een schematische vergelijking 
tussen de verschillende Levels of Development.  
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Figuur 3.6: schematische vergelijking tussen LODS 100 t/m 500 (bron: New York City DDC BIM Guide) 

 
Het New York Department of Design + Construction (NY DDC) geeft als vuistregel dat ook voor LOD 500 geldt 
dat geometrische objecten die binnen een kubus van 15x15x15 cm passen niet exact gemodelleerd hoeven te 
worden. Deze objecten kunnen beter door een representatieve geometrie worden weergeven (zoals een kubus 
voor een wandtelefoon). Op deze manier wordt voorkomen dat het model onnodig gedetailleerd en daarmee 
onnodig groot wordt.  
 
Gewenst Level Of Development tijdens verschillende ontwerpniveaus 
Bij elke fase van het ontwerp- en bouwproces wordt steeds meer informatie bekend over het ontwerp. Om de 
relatie tussen de fase waarin het project zich bevindt en het gewenste LOD voor die fase duidelijk te maken 
wordt verwezen naar het IPC BIM Protocol. [Spekkink, 2012] In tabel 3.3 is te zien wat de relatie is tussen het 
ontwerpniveau, het gewenste LOD en referenties naar NEN-normen, NL/SfB elementclassificatie en de 
Standaardtaakbeschrijving 2009 (STB 2009) die het gewenste LOD in detail beschrijven. Het gaat hier om een 
leidraad en niet om een harde eis. Per project kunnen afspraken gemaakt worden wanneer het BIM een 
specifiek LOD moet gaan bereiken, zie ook paragraaf 3.4.2.  
 
Ontwerpfase Gewenst 

LOD 
Referenties 

Schetsontwerp (SO) LOD 100 NEN 2574: fase Structuurontwerp 
STB 2009: fase Structuurontwerp 
NEN 2660: Complex, Bouwwerk, Ruimte 
NEN 2534: Geheel bouwwerk of ruimtelijke delen, Elementclusters 
NL/SfB: Ruimten, Elementclusters 

Voorlopig ontwerp 
(VO) 

LOD 200 NEN 2574: fase Voorlopig Ontwerp 
STB 2009: fase Voorontwerp 
NEN 2660: Ruimte, Element 
NEN 2634: Elementclusters, Elementen 
Nl/SfB: Elementen, Variantelementgroepen 

Definitief ontwerp 
(DO) / bestek 

LOD 300 NEN 2574: fasen Definitief Ontwerp, Bestek 
STB 2009: fasen Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp 
NEN 2660: Bouwdeel, Component 
NEN 2634: Technische oplossingen 
NL/SfB/STABU Element: Variantelementen, Bouwdelen, 
Bouwdeelcomponenten, Besteksposten 

Uitvoeringsontwerp 
(UO) / 
productietekeningen 

LOD 400 NEN 2574: fasen Werkvoorbereiding en Uitvoering 
STB 2009: fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp 
NEN 2660: Bouwdeel, Component, Activiteit, Middel 
NEN 2634: Technische oplossingen 
Nl/SfB/STABU Element: Bouwdeelcomponenten, Besteksposten 

Revisiemodel / as built LOD 500 NEN 2574: fasen Oplevering, Beheer&gebruik 
STB 2009: fasen Uitvoering – Directievoering, Gebruik/exploitatie 
NEN 2660: Bouwwerk, Ruimte, Element, Bouwdeel, Component 
NEN 2634: Technische oplossingen 
NL/SfB/STABU Element: Ruimten, Elementclusters, Elementen, 
Variantelementgroepen. Bouwdelen, Componenten 

Tabel 3.3: de relatie tussen de ontwerpfase en het gewenste LOD (bron: Spekkink, 2012) 
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3.3.3 Het opslaan van informatie in het BIM 
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe informatie in het BIM kan worden opgenomen. Op basis van het LOD 
van het model (dat afhankelijk is van de vordering van het ontwerp, zie paragraaf 3.3.2) wordt vervolgens 
besproken wanneer welke informatie (zie paragraaf 3.3.1) in het model moet worden opgenomen.  
 
Modelleerwijze 
In het Revitmodel worden deuren en binnenkozijnen als één object gemodelleerd. Het hang- en sluitwerk 
wordt niet gemodelleerd, maar beschreven in parameters. Parameters vormen de eigenschappen van een 
object in Revit en zorgen er voor dat bijvoorbeeld uittrekstaten gemaakt kunnen worden. Filters worden 
namelijk aan de hand van deze parameters aangemaakt.  
 
De binnendeuren (waarbij de binnenkozijnen dus zijn inbegrepen) zijn ingedeeld in de family “Doors”. Binnen 
een family kunnen meerdere categorieën van objecten gemaakt worden, de zogenaamde types. Een type zou 
dus gebruikt kunnen worden om een bepaald model deur (bijvoorbeeld houten binnendeuren versus 
plaatstalen binnendeuren) te kunnen onderscheiden.  
 

 
Figuur 3.7: screenshot van Revit, waarin de eigenschappen (parameters) van een geselecteerde deur te zien zijn (rood kader) 

 
Informatie in het BIM 
Informatie in het model wordt opgeslagen in parameters. Er bestaan verschillende soorten parameters in Revit. 
De volgende soorten parameters worden gebruikt om informatie toe te voegen aan objecten:  
 

• Family Parameters: een parameter die is toegevoegd aan één family. Elk object in deze family krijgt 
automatisch deze parameter. De parameter is alleen beschikbaar voor objecten in deze family.  

• Shared Parameters: een parameter die in meerdere families gebruikt kan worden, zodat deze niet per 
family aangemaakt hoeft te worden. 

• Type Parameters: een parameter waarvan de waarde geldt voor alle objecten in een type binnen een 
family. Wanneer “dikte” een type parameter is voor het type “houten binnendeuren” binnen de family 
“Doors”, zal het aanpassen van deze parameter leiden tot veranderingen voor alle objecten met het 
type “houten binnendeuren”.  

• Instance Parameters: een parameter die alleen geldt voor een individueel object. Wanneer de waarde 
van deze parameter wordt aangepast, zal de verandering alleen voor het object waarvan de 
parameter is aangepast gelden.  
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Bij aanvang van een project moet worden geïnventariseerd welke informatie in het BIM gewenst is. In 
paragraaf 3.3.1 is te zien welke partijen welke informatie nodig hebben. Deze informatie kan in meerdere 
parameters worden opgenomen. Zo kan informatie over de afmetingen ingevoerd worden als “afmetingen: 
1900x750x40”, maar het is beter om deze informatie op te splitsen in 3 parameters: hoogte, breedte en dikte 
om verwarring te voorkomen. Het aanmaken van filters en schedules zal namelijk minder snel problemen 
opleveren als er een eenduidige methode is voor het invullen van parameters. In bijlage 3 is een uitgebreid 
overzicht van benodigde informatie per partij te zien.  
 
Echter zal aan het begin van het invullen van het BIM niet alle informatie meteen beschikbaar zijn. Per 
ontwerpfase (en het bereiken van nieuwe LODs) zal meer informatie beschikbaar komen. In tabel 3.4 is te zien 
dat er per LOD meer informatie aan het model toegevoegd wordt. Deze informatie wordt beschreven in 
meerdere parameters. In bijlage 4 is een complete lijst van benodigde parameters te zien. Deze lijst is 
opgesteld aan de hand van de informatie die de werkvoorbereiding nodig heeft, zoals besproken in paragraaf 
3.3.1.  
 
 Informatie LOD 

100 
LOD 
200 

LOD 
300 

LOD 
350 

LOD 
400 

LOD 
500 

Al
ge

m
ee

n 

Beschrijving X X X X X X 
Locatie(s)   X X X X 
Nummering / codering    X X X 
Planning    X X X 
Prestatie-eisen  X X X X X 
Sluitplan    X X X 
Uitvoering    X X X 

Bi
nn

en
de

ur
 Afmetingen / geometrie  X X X X X 

Afwerking en materialisatie  X X X X X 
Deurtype X X X X X X 
Glasopening   X X X X 
Fabrikant    X X X 

Bi
nn

en
-

ko
zi

jn
 Afmetingen / geometrie X X X X X X 

Afwerking en materialisatie  X X X X X 
Fabrikant    X X X 
Kozijntype X X X X X X 

D
or

pe
l Afmetingen   X X X X 

Dorpeltype   X X X X 
Fabrikant    X X X 

H
&

S 

Scharnieren   X X X X 
Slot   X X X X 
Fabrikant    X X X 
Toevoegingen   X X X X 

Tabel 3.4: globaal overzicht van gewenste informatie per Level Of Development 

 
De parameters kunnen bij het modelleren van de deuren en binnenkozijnen toegevoegd worden aan de 
geometrie en later ingevuld worden. Hierbij is van belang wat voor soort parameters er gebruikt worden, met 
betrekking op de keuze voor type of instance parameters. Hiervoor zal per project bepaald moeten worden 
welke indeling in deurtypen gemaakt wordt. Vervolgens kan dan per deurtype bepaald worden welke 
eigenschappen (en dus welke parameters) voor alle binnendeuren en binnenkozijnen binnen een type gelijk 
zullen zijn. Deze parameters kunnen dan als type parameter worden toegevoegd. Alle parameters waar 
verschillende waarden aan worden toegevoegd binnen een deurtype moeten als instance parameter 
toegevoegd worden. Een parameter (zowel een type parameter als een instance parameter) heeft altijd het 
kenmerk parameter-type. Dit kenmerk beschrijft de aard van de parameter. Zo bestaan de types Text (tekst, 
zoals fabrikant), Length (afmetingen, zoals dikte), Yes / No (is de deur automatisch of niet), Area (de parameter 
beschrijft een oppervlakte), enzovoorts.  
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In de lijst met benodigde parameters staat per parameter ook aangegeven welk parameter-type het betreft. 
Hoewel er parameters over prestatie-eisen (bijvoorbeeld brandwerendheid) aan de objecten kunnen worden 
toegevoegd en het mogelijk is om zoneringen te markeren in het model, is het niet mogelijk om parameters 
van objecten te koppelen aan zoneringen. Zoneringen worden in Revit beschouwd als platte demarceringen. 
Wanneer een brandwerendheidseis voor een zone verandert, of de zone zelf verandert, zullen de parameters 
met betrekking tot de brandwerendheidseis handmatig aangepast moeten worden. Het ontbreken van een 
mogelijkheid om een koppeling te maken tussen zoneringen en parameters is een beperking in de software. 
Hoewel dit zeer interessant is voor Heijmans is dit op het moment onmogelijk te realiseren omdat deze 
functionaliteit niet in de huidige BIM-software is ingebouwd.  
 

 
Figuur 3.8: voorbeeld van brandcompartimentering op project JUBI (bron: J. Prins, 2011) 

3.3.4 Aandachtspunten bij het opslaan van informatie in BIM 
Uit gesprekken met werkvoorbereiders op verschillende projecten van Heijmans Utiliteit is gebleken dat er een 
aantal aandachtspunten zijn bij het gebruik van BIM. Het gaat hier onder andere om informatie die (niet) in het 
BIM is opgenomen, de manier waarop deze informatie in het model is opgenomen en de manier waarop het 
model door hen gebruikt kan worden.  
 
Niet alle informatie is in het BIM opgenomen 
Op het project Nationaal Militair Museum in Soesterberg is de werkvoorbereider op de traditionele manier 
begonnen met de binnendeuren en binnenkozijnen. Ondertussen is de overgang naar het werken met BIM 
begonnen. In het BIM, dat door de architect is getekend en deels is ingevuld, ontbreekt nog veel informatie. 
Ten eerste was voor de architect bij aanvang van het project niet bekend welke informatie in het model 
opgenomen moest worden en dus niet welke parameters in het model aangemaakt moesten worden. 
Momenteel is Heijmans bezig om een handleiding op te stellen met daarin parameters die in BIM modellen 
opgenomen moet worden, de zogenaamde Information Delivery Manual (IDM). Een IDM is een document waar 
afspraken rondom het gebruik van BIM binnen een project beschreven staan. Hier kunnen afspraken worden 
beschreven over het gebruik van BIM, taakverdelingen, eisen aan het model, procesmatige eisen aan het model 
en parameters die aan objecten moeten worden toegevoegd. Wanneer deze informatie eerder in het model 
was opgenomen, had de werkvoorbereider meteen met BIM kunnen werken.  
 
Het BIM wordt gebruikt naast de traditionele manier 
Omdat veel informatie nu al in een Excelstaat is opgenomen wordt het als onnodig gezien om alle informatie 
later ook in het BIM in te vullen. Omdat de informatie niet in het BIM is opgenomen kan er geen kozijnstaat 
gegeneerd worden uit het BIM en blijft het voor de werkvoorbereider op het Nationaal Militair Museum nodig 
om naast BIM te blijven werken in Excel. Voor het genereren van demarcaties wordt het BIM wel gebruikt, 
evenals het maken van overzichtstekeningen. Elke ontwerpwijziging in het BIM moet echter handmatig 
doorgevoerd worden in de aparte Excelstaat. Omdat de werkvoorbereider nog niet volledig in BIM kan werken, 
ziet deze het naar eigen zeggen niet als een waardevolle toevoeging.  
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Informatie kan alleen aan het coördinatiemodel worden toegevoegd 
Als de architect zijn model nog niet heeft vrijgegeven kan de werkvoorbereider geen parameters aanmaken en 
invullen in het bronmodel. De werkvoorbereider van het Nationaal Militair Museum kan alleen informatie 
toevoegen aan het coördinatiemodel, in de vorm van annotaties. Handmatig voegt de werkvoorbereider 
annotaties toe aan deuren, waarin de deurnummering te zien is. Echter, omdat deze informatie als annotatie 
aan het coördinatiemodel wordt toegevoegd en niet als parameter aan het bronmodel, leidt elke 
ontwerpwijziging van de deuren er toe dat deze nummering handmatig aangepast moet worden. Hierdoor 
ervaart de werkvoorbereider het werken in BIM niet als tijdbesparend. Door de werkvoorbereider eerder 
toegang te geven tot het model, of door de architect eerder in het traject de benodigde parameters aan te 
laten maken en in te laten vullen, kan het BIM daadwerkelijk gebruikt worden zoals het bedoeld is en zullen 
ontwerpwijzigingen niet tot extra (handmatig) werk leiden. Een tweede mogelijkheid is het gebruik van het 
softwarepakket BIMLink om aangemaakte parameters in het model in te vullen zonder dat het model verder 
aangepast wordt.  
 

 
Figuur 3.9: principe BIMLink, waarbij de werkvoorbereider indirect parameters in het model kan invullen 

 
De architect maakt de benodigde parameters aan in het model en exporteert via BIMLink een Excelbestand 
met parameters. De werkvoorbereider vult dit bestand in, waarna de architect de ingevulde parameters 
importeert. De parameters worden eenmalig ingevuld (zij het in Excel in plaats van direct in het BIM). Op deze 
manier hoeft de werkvoorbereider geen directe toegang tot het bouwkundige model te krijgen maar kan hij 
toch informatie invullen in dit model. Het levert voor de architect niet veel extra werk op (hij hoeft de 
parameters niet in te vullen, alleen aan te maken), en de verantwoordelijkheid voor het invullen van de 
parameters blijft bij de werkvoorbereider. Het principe van BIMLink is te zien in figuur 3.9.  
 
Gespiegelde deuren zijn onjuist gemodelleerd 
Deuren in het BIM van het Nationaal Militair Museum hebben op dit moment de parameter “gespiegeld”, 
waarbij kan aangegeven worden of een deur gespiegeld is (Yes/No). Wanneer 2 deuren van hetzelfde type 
gespiegeld zijn, wordt in het model de geometrie letterlijk gespiegeld en de parameter “gespiegeld” krijgt de 
waarde Yes. Echter levert dit problemen op bij het maken van demarcaties en uittrekstaten. Hoewel het 
wenselijk is om voor uittrekstaten onderscheid te maken tussen gespiegelde deuren binnen een deurtype, 
zullen gespiegelde deuren niet onderscheiden worden door het filter in Revit. Zij zijn immers hetzelfde object 
als de ongespiegelde deuren, met als enige verschil een andere parameterwaarde. Na het genereren van de 
uittrekstaten of demarcaties moet de werkvoorbereider dus handmatig deurtypen waarbij spiegelingen 
voorkomen uitsplitsen. Dit kan voorkomen worden door deurtypen waarbij spiegelingen voorkomen te 
modelleren als aparte typen. In plaats van de geometrie van een deur te spiegelen zal deze dus als een apart 
object moeten worden gemodelleerd. Op deze manier wordt voorkomen dat uittrekstaten en demarcaties nog 
handmatig uitgesplitst moeten worden.  
 
Dubbele deuren zijn op dezelfde manier gemodelleerd als enkele deuren 
Dubbele deuren hebben momenteel dezelfde set parameters als enkele deuren en zijn net als enkele deuren 
als één object gemodelleerd. Het kan echter een probleem opleveren wanneer de binnendeuren niet dezelfde 
eigenschappen bevatten.  
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Hierbij kan gedacht worden aan een deurnaald of slot dat op slechts één van de twee deuren is opgenomen. 
Voor dubbele binnendeuren moet dus een aparte set parameters aangemaakt worden. Ook het nummeren van 
dubbele deuren levert problemen op. Omdat het één object is, krijgt de dubbele deur een enkel (uniek) 
nummer, terwijl het in werkelijkheid om twee deuren gaat. Om deze reden zullen dubbele deuren een andere 
set parameters moeten krijgen dan enkele deuren. Op deze manier wordt het mogelijk om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen twee deuren die een onderdeel vormen van een dubbele deur.  
 
Er zijn meerdere nummeringen voor deuren 
Elke deur heeft op dit moment meerdere nummeringen. Vaak wordt een eerste nummering aangehouden die 
door de architect is opgesteld (bijvoorbeeld D_A_01 voor deur 1 in gebied / gebouwdeel A). Dit is een uniek 
nummer voor elke deur. Heijmans voegt daar vaak een typenummer aan toe, waar meerdere eigenschappen 
uit af te leiden zijn. Zo kan de brandwerenheidseis als getal opgenomen zijn in de deurnummering. Het 
typenummer kan voor meerdere deuren gelijk zijn wanneer zij dezelfde eigenschappen bezitten. Zie ook figuur 
3.10. Om deze redenen wordt een uniek nummer aan elke deur gekoppeld. Dit unieke nummer is gelijk voor 
een binnendeur, een kozijn, een dorpel en het hang- en sluitwerk dat bij elkaar hoort. Dit (tweede) unieke 
nummer is meestal volgens een door Heijmans bedachte systematiek. Aan de hand van dit unieke nummer kan 
een onderaannemer dus op een overzichtstekening zien welke deur waar moet komen.  
 

 
Figuur 3.10: voorbeeld van typenummering voor kozijnen op het Nationaal Militair Museum 

 
Na contractering van leveranciers worden er vaak nog leverancierskenmerken toegevoegd in de deur- en 
kozijnstaat. Voor de producten die zij leveren hebben zij vaak ook een nummering (kenmerk). Aan de hand van 
de deur- en kozijnstaat en de overzichtstekeningen kunnen onderaannemers op de bouwplaats herleiden 
welke deur op welke locatie moet komen. Dit geheel levert echter verschillende nummeringen op voor de 
combinatie van een binnenkozijn en een binnendeur: de unieke nummering van de architect, de unieke 
nummering van Heijmans en de kenmerken van de verschillende leveranciers. Door tijdig een 
nummeringsystematiek af te spreken met de architect en leveranciers kan voorkomen worden dat er meerdere 
nummeringsystemen door en naast elkaar worden gebruikt.  

3.3.5 Informatiekwaliteit van toekomstige modellen 
In de voorgaande paragraven is onderzocht welke informatie op welk moment in het BIM moet worden 
opgenomen. Op dit moment wordt een deel van deze informatie in het model opgenomen, maar dit verschilt 
per project. Heijmans heeft een IDM (Information Delivery Manual) opgesteld voor externe ontwerpende 
partijen, om zo de kwaliteit van BIM-modellen te verbeteren. Echter gaat het IDM niet in op specifieke 
elementen. Een handleiding voor de belangrijkste elementen, met daarin duidelijk gedefinieerde modeleisen 
zou hier verandering in kunnen brengen.  
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Aan de hand van een documentenonderzoek en vraaggesprekken met werkvoorbereiders is een lijst van 
parameters opgesteld die in het model opgenomen zullen moeten worden om het model bruikbaar te maken 
voor de werkvoorbereiding. Wanneer deze parameters in het model worden aangemaakt en ingevuld worden 
heeft de werkvoorbereiding via het BIM beschikking tot alle informatie die zij nodig hebben op het gebied van 
binnendeuren en binnenkozijnen. In bijlage 4 is deze lijst van parameters te zien, die een leidraad kan vormen 
in het opstellen van een uitgebreider IDM voor architecten.  
 
Wanneer voor ontwerpende partijen precies bekend is welke informatie in het BIM moet worden opgenomen 
kan deze informatie eerder aan het model worden toegevoegd (of kunnen in elk geval parameters worden 
aangemaakt). De informatiekwaliteit van het model zal dan verhoogd worden. Daarnaast zijn er nog enkele 
aandachtspunten met betrekking tot (het invoeren van informatie in) het 3D model aan het licht gekomen, die 
in de toekomst vermeden kunnen worden door een eenduidige oplossing voor het modelleren van 
binnendeuren en het koppelen van informatie (parameters) aan deze objecten.  

3.4 Afspraken en randvoorwaarden rondom het gebruik van BIM 

Zoals in de vorige paragraven te lezen is blijkt dat de keuze voor het werken in BIM betekent dat er voor het 
project van start gaat, er verschillende voorbereidingen getroffen moeten worden. Zo zal er voor gezorgd 
moeten worden dat alle werkvoorbereiders over de juiste middelen en kennis beschikken, en kan het BIM 
eerder opgezet worden als van tevoren bekend is welke informatie er in moet worden opgenomen. Ook over 
het BIM zelf moeten afspraken gemaakt worden om er voor te zorgen dat het model bruikbaar is.  
 
In de voorgaande paragraven zijn dus verschillende randvoorwaarden aan het gebruik van BIM naar voren 
gekomen. Op basis van een documentenonderzoek en meerdere vraaggesprekken is geïnventariseerd welke 
afspraken rondom BIM gemaakt moeten worden. Deze afspraken worden in deze paragraaf verder besproken 
en toegelicht.  

3.4.1 Algemene afspraken over BIM 
Zoals in paragraaf 1.1.2 te lezen is, heeft de keuze van het bedrijf om met BIM te gaan werken bedrijfsbrede 
gevolgen. Om de invoering van BIM als werkwijze in het bedrijf zo soepel mogelijk te laten verlopen is het van 
belang om een BIM roadmap op te stellen. Dit is een plan van aanpak voor de geleidelijke introductie van BIM 
binnen het bouwbedrijf. [BIM Intelligence] Binnen dit plan van aanpak staat ook het doel van het gebruik van 
BIM voor het bouwbedrijf beschreven. Immers is de keuze voor BIM een bewuste keuze met een 
achterliggende gedachte. Op basis hiervan kan het doel van BIM binnen een project beschreven worden in een 
BIM protocol. Een BIM protocol is in tegenstelling tot een BIM roadmap geen plan van aanpak voor het 
bouwbedrijf, maar een projectspecifiek plan van aanpak over het (gebruik van) BIM.  
 
Verschillende soorten BIM plannen: De keuze voor het werken in BIM kan door het bouwbedrijf in meerdere 
plannen vastgelegd worden. Een BIM roadmap beschrijft de wijze waarop een bouwbedrijf BIM wil gaan 
gebruiken en implementeren. Een BIM roadmap is van toepassing op een heel bedrijf (of bedrijfstak) en niet 
op één project. Een BIM roadmap wordt door het bouwbedrijf opgesteld en is alleen voor het bedrijf zelf.  
 
Een BIM protocol is een document dat door alle betrokken partijen aan het begin van een project gezamenlijk 
wordt opgesteld. Een BIM protocol is projectspecifiek. De ambities, doelstellingen en afspraken rondom het 
gebruik van BIM worden hierin door de samenwerkende partijen vastgelegd. Een BIM protocol kan tijdens het 
project aangepast worden, omdat niet overal op geanticipeerd kan worden bij aanvang van een project.  
 
Een IDM (Information Delivery Manual) is een document waarin afspraken rondom het gebruik van BIM 
binnen een project beschreven staan. Hier worden afspraken beschreven over het gebruik van BIM, 
taakverdelingen, eisen aan het model en procesmatige eisen aan het model. Een IDM wordt door het 
bouwbedrijf opgesteld en is bedoeld voor de partij(en) die het 3D model maken en invullen. Een IDM kan 
projectspecifiek zijn, maar is in beginsel voor alle projecten van een bouwbedrijf gelijk.  
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Projectdoelstellingen 
De projectdoelstellingen moeten in samenwerking met andere partijen worden opgesteld. Immers werken 
verschillende partijen samen in een BIM, en hebben zij verschillende wensen en verwachtingen op het gebied 
van BIM. De projectdoelstellingen beschrijven de doelen die het projectteam wil bereiken door het gebruik van 
BIM. Een voorbeeld van een projectdoelstelling kan het verlagen van het aantal bouwfouten zijn door het 
maken van een gecoördineerd 3D ontwerp waarbij clashcontroles worden uitgevoerd.  
 
Het maken van een gecoördineerd ontwerp is zowel voor de ontwerpende partij als het bouwbedrijf 
interessant, maar het maken van bijvoorbeeld uittrekstaten is alleen voor het bouwbedrijf interessant. Echter, 
wanneer de ontwerpende partij verantwoordelijk is voor het modelleren moeten zij wel rekening houden met 
toepassingen van andere partijen. De doelstellingen voor het gebruik van BIM moeten dus door alle 
samenwerkende partijen gezamenlijk opgesteld worden. Hierbij is van belang dat ook wordt vastgelegd hoe 
deze doelen behaald moeten worden. Het doel van het werken in BIM is ook afhankelijk van de contractvorm. 
Bij een Design & Build contract zal het bouwbedrijf bijvoorbeeld meer invloed hebben op het ontwerp ten 
opzichte van een traditioneel contract.  
 
Toepassingsgebieden 
Op basis van deze projectdoelstellingen kan bepaald worden waar het model voor gebruikt gaat worden. 
Toepassingsgebieden beschrijven welke activiteiten van het bouwbedrijf ondersteund moeten worden door 
het gebruik van BIM. Mogelijke toepassingsgebieden zijn: het gebruik van BIM voor het simuleren van de 
realisatie, het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding, het koppelen van het BIM aan de calculatie, etc. 
Heijmans Utiliteit heeft op basis van verschillende toepassingsgebieden zogenaamde BIM ambitieniveaus 
opgesteld. Deze zijn eerder besproken in paragraaf 1.1.3.  
 
De hoofdvraag bij het bepalen van de toepassingsgebieden is: bij welke activiteiten moet het BIM gebruikt 
worden? Wanneer bekend is welke activiteiten het model moet gaan ondersteunen kan een totaalpakket van 
eisen worden opgesteld over de opzet, inhoud en het onderhoud van het model (zie de volgende paragraven). 
De doelstellingen en toepassingsgebieden moeten zo vroeg mogelijk in een project bepaald worden. Op deze 
manier kan worden voorkomen dat een BIM wordt opgezet dat ongeschikt is voor de bedoelde toepassing en 
daar vervolgens op moet worden aangepast. Door aan het begin van een project duidelijke doelstellingen en 
toepassingsgebieden te definiëren, kan het BIM hier van begin af aan op afgestemd worden. De ambities en 
doelen van de betrokken partijen zijn sterk van invloed op de toepassingsgebieden.  
 
Vorm van het model 
Aan de hand van de projectdoelstellingen kan vervolgens bepaald hoe de opzet van het model geregeld moet 
worden. Welke partijen werken met het BIM? Op welke manieren gebruiken zij het BIM? Er kunnen meerdere 
redenen zijn waarom er gekozen wordt voor een coördinatiemodel. De keuze om al dan niet met een 
coördinatiemodel te werken heeft invloed op de samenwerking tussen partijen. In paragraaf 3.1.3 is uitgelegd 
wat het verschil is tussen een coördinatiemodel en een integraal model.  
 
Bij een coördinatiemodel bestaat een duidelijk onderscheid tussen de verschillende disciplines en ontwerp-
verantwoordelijkheden. Bij het werken in een integraal model vervagen de grenzen tussen disciplines. Een 
constructeur kan dan bijvoorbeeld ook bouwkundige aanpassingen doen. Of er gekozen wordt voor een 
coördinatiemodel of een integraal model heeft invloed op het onderhoud van het model. Een 
coördinatiemodel zal meer clashcontroles vereisen. In beide gevallen zal een partij aangesteld moeten worden 
die verantwoordelijk is voor de uiteindelijke ontwerpcoördinatie en het onderhoud van het model. Hieronder 
valt onder andere het genereren van het coördinatiemodel en het uitvoeren van clashcontroles. De partijen die 
verantwoordelijk zijn voor de verschillende aspectmodellen zullen deze op afgesproken tijden moeten 
aanleveren aan de partij die verantwoordelijk is voor het coördinatiemodel.  
 
Samenwerkingsvorm en ontwerpcoördinatie 
Een belangrijke keuze binnen het BIM-proces is dus de keuze voor een coördinatiemodel of een integraal 
model. Wanneer er gekozen wordt voor een integraal model moet een duidelijke rolverdeling worden 
opgesteld. Per partij moet bepaald worden welke rechten zij hebben met betrekking tot het aanpassen van het 
model.  
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Deze afspraak moet gemaakt worden om een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden te krijgen tussen 
disciplines. Wanneer elke partij zijn eigen aspectmodel heeft is deze scheiding duidelijk aanwezig, bij een 
integraal model niet. De opdeling in aspectmodellen wordt afgesproken voordat het modelleren begint.  
 
Ook moet afgesproken worden wie verantwoordelijk is voor het modelleren van bepaalde onderdelen en het 
toevoegen van informatie aan deze onderdelen. Bij meer traditionele contractvormen zal de ontwerpende 
partij vaak al een 3D model hebben waar een deel van de informatie aan is toegevoegd. Wanneer de keuze 
voor het werken in BIM later gemaakt wordt, kan het opzetten van het BIM een gedeelde verantwoordelijkheid 
worden tussen bijvoorbeeld de architect, de constructeur en het bouwbedrijf. Hierbij kan een demarcatielijst 
opgesteld worden waarin duidelijk wordt welke partij welke elementen moet modelleren. [Nationaal BIM 
platform, 2011]  
 
Belangrijk is ook het vraagstuk wie informatie toevoegt aan elementen / objecten. De werkvoorbereiding wil 
informatie toe kunnen voegen aan binnendeuren in het BIM. Deze staan meestal in het bouwkundige 
aspectmodel van de architect. Deze wil echter niet dat iemand van een ander bedrijf in zijn model 
aanpassingen maakt. Door middel van de software van BIMLink kan de werkvoorbereider informatie toevoegen 
aan het bouwkundige model zonder dat de architect het model moet vrijgeven aan een ander. Dit is eerder 
besproken in paragraaf 3.3.4. Het is dus van belang om van tevoren na te gaan wie welke informatie beheert en 
invoert, zeker wanneer het gaat om informatie in een aspectmodel waar hij / zij verder geen aanpassingen kan 
of mag doen.  
 
De informatie die vanuit het bouwbedrijf aan het BIM wordt toegevoegd kan verschillende vormen aannemen. 
Het belangrijkste is een aspectmodel van het bouwbedrijf met daarin de bouwplaats en het grotere materieel. 
De uitvoeringsplanning kan ook aan het model gekoppeld worden. Het gaat hierbij om zowel de planning als de 
daadwerkelijke uitvoering (standlijn). Door de planning en het omgevingsmodel toe te voegen aan het BIM 
kunnen logistieke stromen en opslagplaatsen inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast kan de calculatie ook aan 
het model gekoppeld worden, of kan informatie door de werkvoorbereiding aan aspectmodellen van andere 
partijen toegevoegd worden.  
 
Per bedrijf of discipline kan een modelmanager aangesteld worden die een aspectmodel beheert. Een 
modelmanager zorgt onder andere voor de controle van de inhoud, het detailniveau, en de verschillende 
versies van het (aspect)model. Ook communicatie met (modelmanagers van) andere partijen behoort tot het 
takenpakket van de modelmanager.  
 
BIM protocol 
De voorgaande afspraken en keuzes vormen de basis voor het BIM protocol. De partijen die in het BIM gaan 
werken stellen samen een BIM protocol op om afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen. Een BIM 
protocol moet zo vroeg mogelijk in een project opgesteld worden, maar is tegelijkertijd een document dat in de 
loop van het project aangepast wordt. Immers kan niet overal op geanticipeerd worden aan het begin van een 
project. In de basis kan een BIM protocol ook als contractstuk fungeren. In het BIM protocol kan ook een 
ontwikkelingsplanning opgenomen worden, met hierin de projectfasering, en data waarop aspectmodellen 
beschikbaar worden of waarop het model een bepaald niveau (Level Of Development) moet bereiken. Ook kan 
per projectfase bepaald worden wat het doel van het model in die fase is en welke informatie in het model 
moet worden opgenomen.  

3.4.2 Afspraken over informatie in het model 
Uit de probleemanalyse in paragraaf 1.1.4 blijkt dat een van de grotere problemen op dit moment de 
informatiekwaliteit van het BIM is. Informatie ontbreekt, is incompleet, of is niet snel genoeg uit het model te 
halen. Eén van de onderliggende problemen is het feit dat van tevoren niet volledig bekend is welke informatie 
in het model moet worden opgenomen. Dit kan er toe leiden dat informatie ontbreekt of incompleet is. 
Daarnaast is niet alle informatie in het model direct beschikbaar omdat hier geen eenduidige teken- en 
naamgevingafspraken over zijn gemaakt. In paragraaf 3.3 is geïnventariseerd welke informatie in het model 
moet worden opgenomen. Het doel van het BIM heeft invloed op de toepassing van het BIM, en daarmee ook 
op de informatie die in het BIM moet worden opgenomen.  
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Informatieniveau van het model 
Aan het begin van het BIM-traject moet per partij geïnventariseerd worden welke informatie zij in het model 
nodig hebben. Belangrijk hierbij is het gewenste detailniveau van het BIM en de nauwkeurigheid van het 
tekenwerk. Zie hiervoor ook paragraaf 3.3.2. Het gewenste detailniveau heeft een relatie met de activiteiten 
waarvoor het model gebruikt moet gaan worden. Voor sommige activiteiten zal een nauwkeurigheid van 
bestekstekeningen voldoen, terwijl voor andere activiteiten een detailniveau van volwaardige 
productietekeningen vereist wordt. Het detailniveau van modelleren is afhankelijk van het gewenste LOD. Hoe 
meer details en informatie in het model wordt opgenomen, hoe groter het model wordt. Dit kan er toe leiden 
dat het model onhandelbaar groot wordt. Het is dus van belang van tevoren te inventariseren welke informatie 
in het model gewenst is, maar ook juist welke informatie er niet in hoeft. Ook kan afgesproken worden in welke 
projectfasen welk Level of Development gewenst is.  
 
Teken- en modelleerafspraken 
Naast afspraken over de inhoud van het model zullen ook afspraken gemaakt moeten worden over de manier 
waarop gemodelleerd wordt. Voor het bouwbedrijf is het voornamelijk belangrijk dat er gemodelleerd wordt 
zoals er gebouwd wordt, en dat het model niet alleen op esthetisch / geometrisch gebied klopt. Net zo 
belangrijk is dat informatie maar op één plek aanwezig is in het model (non-redundant). Wanneer informatie 
op meerdere plekken in het model is opgenomen moet deze eenmalig ingevoerd worden en aan meerdere 
elementen gekoppeld worden. Wanneer een dergelijk stuk informatie gewijzigd wordt, wordt deze op alle 
plekken gewijzigd. Op deze manier wordt voorkomen dat het model tegenstrijdige informatie bevat. Voor het 
maken van een model dat bruikbaar is moeten de volgende zaken worden afgesproken:  
 

• Er moet een eenduidige naamgeving voor elementen en parameters gedefinieerd worden. De 
naamgeving van parameters wordt gebruikt bij het aanmaken van filters of schedules. Het aanmaken 
van een filter kost meer tijd als handmatig gecontroleerd moet worden welke uitzonderingen op de 
naamgevingsystematiek in het filter meegenomen moeten worden. Belangrijk is dat de naamgeving 
eenvoudig en kort is.  

• Een nulpunt in het model dat er voor zorgt dat de verschillende aspectmodellen zonder problemen in 
een coördinatiemodel kunnen worden gezet. Het nulpunt moet in alle aspectmodellen dezelfde 
coördinaten hebben. Ook de noordrichting en het peil moeten in alle aspectmodellen gelijk zijn.  

• Alle informatie mag maar één keer opgenomen worden om tegenstrijdigheden te voorkomen.  
• De informatie in het model moet ondubbelzinnig zijn en dus niet open staan voor interpretatie. Dit 

voorkomt communicatiefouten.  
• Er mogen geen dubbele parameters aan objecten worden toegevoegd, zodat duidelijk blijft wat de 

meest recente informatie is.  
 
Werken in IFC 
Omdat het werken in IFC niet geheel zonder problemen is (zoals besproken in paragraaf 3.1.3) moeten ook hier 
verschillende modelleerafspraken gemaakt worden om er voor te zorgen dat het model met zo veel mogelijk 
softwarepakketten compatibel is en gebruikt kan worden voor het maken van berekeningen. Zo moeten de 
eerder genoemde tekenafspraken nageleefd worden, maar zullen ook een aantal specifieke afspraken gemaakt 
moeten worden. Zo moeten in Revit objecten als wanden, deuren en ramen gekoppeld moeten worden aan 
verdiepingen en niet aan vloerlevels. In het IFC wordt een verdieping dan als geheel gedefinieerd en niet als 
een verzameling van levels (vloeren, objecten op de verdieping, etc.). Met behulp van de functie “building 
story” kan onderscheid gemaakt worden tussen vloerniveaus en overige zaken. Roomspaces moeten in het 
model opgenomen worden en bevatten informatie over de ruimtes in het gebouw (ruimtenummer, 
ruimtenaam, oppervlakte, etc.). Deze informatie kan in het IFC dan gebruikt worden voor berekeningen. Bij het 
modelleren van wanden moet aangegeven worden of het gaat om binnenwanden of buitenwanden (True of 
False) om er voor te zorgen dat het model bruikbaar is voor warmteberekeningen. Eventuele ramen en deuren 
in deze wanden moeten gekoppeld worden aan het binnenblad, zodat deze ook aan de aangrenzende space 
zijn gekoppeld.  

3.4.3 Afspraken over het onderhoud en beheer van het model 
Naast teken- en modelleerafspraken moeten er ook afspraken gemaakt worden over het onderhoud van het 
model. Het onderhouden van het model is er voor zorgen dat de informatie in het model up-to-date is, maar 
ook correct is.  
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Het gaat hier om gegevens van onderdelen (bijvoorbeeld de eigenschappen van een deur in het model), maar 
ook om een modeltechnische controle. Bij een modeltechnische controle wordt gecontroleerd of de teken- en 
modelleerafspraken nageleefd worden.  
 
Naleven van teken- en modelleerafspraken 
Het naamgevingsysteem moet nageleefd en gecontroleerd worden. Voor dergelijke controles moet 
afgesproken worden welke partij verantwoordelijk is voor welke onderdelen of aspectmodellen. Vervolgens 
kunnen afspraken gemaakt worden over de wijze waarop de controles plaatsvinden en met welke frequentie. 
Ook de manier waarop met foutieve gegevens omgegaan wordt is belangrijk. Foutieve gegevens kunnen na de 
controle aangepast worden, maar het is ook mogelijk om een overzicht van foutieve gegevens aan andere 
partijen te leveren zodat zij het model kunnen corrigeren. De manier waarop met gevonden fouten wordt 
omgegaan moet in elk geval vastgelegd worden.  
 
Clashcontroles 
In het geval dat er gewerkt wordt met een coördinatiemodel zijn clashcontroles nodig om “botsingen” tussen 
verschillende aspectmodellen te kunnen detecteren. Er moeten protocollen gemaakt worden met daarin 
afspraken over welke modellen geclasht worden en hoe er met gevonden clashes wordt omgegaan. Alle 
partijen moeten op vaste tijden hun aspectmodel aanleveren aan de partij die verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van clashcontroles. Clashes worden automatisch gesignaleerd, maar er zal (voor een deel) handmatig 
nagegaan moeten worden welke clashes daadwerkelijk problemen opleveren. Het communiceren van 
gevonden clashes zal ook van tevoren vastgelegd moeten worden. Ook aanwijzingen voor het verwerken van 
de gevonden clashes hoort hierbij (de zogenaamde clashrapportage).  

3.4.4 Afspraken over informatie-uitwisseling 
Naast de algemene afspraken over het doel en de opzet van het BIM, afspraken over informatie in het BIM en 
de manieren waarop deze in het model wordt opgenomen en onderhouden moeten nog een aantal overige 
afspraken gemaakt worden. Deze worden hier kort besproken.  
 
Status van het BIM ten opzichte van gegenereerde tekeningen 
Ook in een project waar met BIM wordt gewerkt worden 2D tekeningen gebruikt. Deze kunnen gegenereerd 
worden uit het BIM, zoals plattegronden en doorsneden. Het 3D model is de belangrijkste informatiebron en 
dus leidend. Wanneer tekeningen gegenereerd worden uit het BIM en het BIM vervolgens wordt aangepast, 
lopen de tekeningen als informatiedrager achter op het BIM.  
 
Om er voor te zorgen dat de informatie op de tekeningen en het BIM overeenkomt, moeten tekeningen na een 
ontwerpwijziging in het model opnieuw uitgegeven worden als een nieuwe revisie. In principe moeten het BIM 
en de bijbehorende extracten als één informatiebron beschouwd kunnen worden. Informatie uit het model 
moet corresponderen met informatie op de extracten en vice versa. Bij het genereren van tekeningen moet 
een kopie van het model gemaakt worden. Een dergelijk “archiefmodel” heet een native-model.  
 
Informatie delen tussen partijen 
Omdat het BIM als een centrale informatiebron functioneert is het uitwisselen van bestanden een belangrijk 
onderdeel van het werken in BIM. Wanneer iedereen dezelfde software gebruikt zal bestandsuitwisseling 
weinig problemen opleveren. Echter zal dit niet altijd het geval zijn. Belangrijk is dat iedereen de mogelijkheid 
heeft om ontvangen bestanden te openen. Voor uitwisseling kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld 
IFC. Om uitwisseling zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen moet ook in overleg gekozen worden welke 
(versie) software gebruikt wordt. Zo wordt voorkomen dat het model niet geopend kan worden omdat men 
met een oude versie van de gebruikte software werkt.  
 
Ook de verschijningsvorm van bestanden moet vastgelegd worden. Zo kunnen 2D tekeningen gedeeld worden 
als .dwg of als .pdf. Een .dwg-bestand kan bewerkt worden in CAD-software, een .pdf-bestand niet. Ook 
kunnen witdrukken van tekeningen gedeeld worden. Daarnaast moet ook de wijze waarop deze gedeeld 
worden vastgelegd worden. Wordt er uitsluitend via e-mail gewerkt, of wordt er een digitaal platform 
(bijvoorbeeld SharePoint Organice of IBIS4Projects) gebruikt? Door gebruik te maken van een dergelijk 
platform kan het beheer van de verschillende tekeningversies (en de ontwikkeling van nieuwe versies met 
betrekking tot tekeningopmerkingen) geïntegreerd worden met het delen van tekeningen.  
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3.5 Aanwezigheid van benodigde middelen en kennis 

In de voorgaande paragraven is besproken welke zaken nodig zijn om met BIM te kunnen werken. In tabel 3.5 
staat per onderdeel aangegeven in hoeverre deze zaken bij de werkvoorbereiding aanwezig / beschikbaar zijn.  
Uit observaties bij de werkvoorbereiding en de afdeling BIM binnen Heijmans blijkt dat de materiële zaken als 
computers en tablets voor een groot deel beschikbaar zijn voor de werkvoorbereiding. In het geval dat de 
werkvoorbereider hier geen beschikking over heeft kan hij deze aanvragen. Ook softwarelicenties zijn over het 
algemeen beschikbaar.  
 
Uit de probleemanalyse blijkt dat de meeste 3D modellen een te lage informatiekwaliteit hebben: vaak 
ontbreekt informatie of is deze niet compleet. Een van de oorzaken van een te lage informatiekwaliteit is het 
feit dat bij aanvang van een project niet bekend is welke informatie in het model moet worden opgenomen.  
 
Een ander probleem zijn de softwarevaardigheden van de werkvoorbereiding. Hoewel de meeste 
werkvoorbereiders zeggen dat zij op de hoogte zijn van de voordelen van BIM, kiezen zij er voor om op de 
traditionele manier te werken omdat zij nog niet (snel genoeg) met Revit kunnen werken en daardoor het 
werken in BIM nog niet als tijdbesparend ervaren.  
 

Fysieke en digitale 
middelen 

Computer hardware Grotendeels aanwezig 
Softwarelicenties Grotendeels aanwezig 
Overige hardware (tablets etc.) Grotendeels aanwezig 
3D model dat geschikt is voor de 
werkvoorbereiding 

Van onvoldoende niveau 

Kennis en vaardigheden 
Op de hoogte zijn van de voordelen van BIM Grotendeels aanwezig 
Softwarevaardigheden Van onvoldoende niveau 

Tabel 3.5: aanwezigheid benodigde middelen en kennis voor het gebruik van BIM bij Heijmans 

 
Het is dus belangrijk dat het hulpmiddel informatie bevat over de informatie die in het model moet worden 
opgenomen en op welke manier, concrete informatie over de toegevoegde waarde van het werken in BIM 
(hoeveel tijd kan er nu daadwerkelijk bespaard worden), en handleidingen voor Revit zodat de 
werkvoorbereiding weet hoe zij het model daadwerkelijk moeten gaan gebruiken. Deze problemen zijn 
meegenomen in het programma van eisen voor het hulpmiddel. Dit programma van eisen wordt in het 
volgende hoofdstuk besproken.   
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4 Ontwerpen van het hulpmiddel 

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de verschillende fundamentele problemen die er toe leiden dat de 
werkvoorbereiders er voor kiezen om niet in BIM te werken. Het gaat hier voornamelijk om het ontbreken van 
benodigde kennis, het ontbreken van informatie in het BIM en deels ontbreken van afspraken rondom BIM. 
Met alleen het verzamelen van kennis worden de fundamentele problemen niet opgelost, deze kennis moet 
ook overgedragen en gebruikt worden. Om deze redenen is een hulpmiddel ontworpen dat de gevonden 
fundamentele problemen moet gaan aanpakken. In dit hoofdstuk wordt het ontwerpproces van dit hulpmiddel 
besproken.  

4.1 Doel en verschijningsvorm van het hulpmiddel 

In hoofdstuk 2 is de probleemanalyse besproken. Aan de hand van deze probleemanalyse is de doelstelling van 
het afstudeeronderzoek gedefinieerd, deze luidde als volgt:  
 
“Het doel van het afstudeeronderzoek is het ontwikkelen en toetsen van een hulpmiddel dat er voor zorgt dat 
het gebruik van BIM de werkvoorbereiding een tijdsbesparing van 30% oplevert bij het voorbereiden van 
binnendeuren en binnenkozijnen.”  
 
Om het hulpmiddel te kunnen ontwerpen is onderzoek gedaan naar de fundamentele problemen die er toe 
leiden dat de werkvoorbereiding er voor kiest om niet met BIM te werken. In figuur 4.1 is de problematiek 
rondom het gebruik van BIM kort samengevat.  

 
Figuur 4.1: samengevat overzicht van onderzochte probleemgebieden en de gevolgen daarvan 

 
Het eerste symptoom “niet alle informatie is uit het model te halen” leidt tot het tweede symptoom “de 
werkvoorbereider kiest er voor om niet met het BIM te werken”. Het eerste symptoom wordt veroorzaakt door 
informatie die niet of deels in het model is opgenomen, omdat niet bekend is welke parameters (informatie) in 
het model moeten worden opgenomen en hoe deze in het model moeten worden opgenomen. Het komt ook 
voor dat informatie wel in het model is opgenomen, maar niet op de juiste manier in het model is verwerkt 
door niet gemaakte modelleerafspraken (zie het voorbeeld van de dubbele binnendeur in paragraaf 3.3.4). De 
werkvoorbereider kan er ook voor kiezen om het BIM niet te gebruiken omdat hij niet weet hoe hij het model 
moet invullen of gebruiken. Deze fundamentele problemen kunnen aangepakt worden door middel van 
kennisoverdracht: kennis die in dit afstudeerrapport is opgedaan moet worden overdragen aan degenen die 
het BIM invullen, gebruiken en beheren.  
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4.1.1 Doelgroepen van het hulpmiddel 
Het invullen van het model wordt in eerste instantie gedaan door de architect, die het model maakt. Wanneer 
Heijmans bij aanvang van een project de eisen die zij aan het model stellen aan de architect kunnen doorgeven, 
kan de architect de parameters in het model aanmaken die Heijmans later nodig heeft. Vervolgens maakt de 
werkvoorbereiding gebruik van het model bij hun werk. Uiteindelijk wil de organisatie van Heijmans dat de 
werkvoorbereiding het model zelfstandig gaat invullen en gebruiken, maar er wordt daarnaast een 
modelmanager aangesteld die vanuit Heijmans verantwoordelijk is voor het onderhoud van het model. Ook 
moeten er diverse afspraken gemaakt worden, deze kennis is voor personen die aanwezig zijn bij het 
startoverleg over BIM in een project (zoals de modelmanager).  
 
De doelgroepen van het hulpmiddel zijn dus de architect, de werkvoorbereiding en de modelmanager van 
Heijmans. De activiteiten waarbij zij het hulpmiddel moeten gaan gebruiken verschilt onderling, maar ook per 
fase waarin het project (en daarmee het model) zich bevindt. In tabel 4.1 is samengevat bij welke activiteiten 
het hulpmiddel gebruikt moet gaan worden, en door wie. De architect is voornamelijk verantwoordelijk voor 
het invullen van het model (het modelleren van binnendeuren en het aanmaken van parameters), de 
werkvoorbereiding vult het BIM aan en gebruikt het model bij het uitwerken van binnendeuren en 
binnenkozijnen en de modelmanager is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het 3D model. 
Alleen activiteiten op het gebied van binnendeuren en binnenkozijnen die met BIM worden uitgevoerd zijn 
weergegeven in tabel 4.1.  
 

Fase 
Activiteiten 

Architect Werkvoorbereider Modelmanager 

Definitief Ontwerp 

Modelleren 
binnendeuren 

Aanmaken deur- en 
kozijnstaat 

Overdragen BIM plannen 

Aanmaken parameters Invullen deur- en 
kozijnstaat 

Beheren model 

Uitvoerings Ontwerp / 
voorbereiding realisatie 

Aanmaken parameters Aanvullen deur- en 
kozijnstaat 

Beheren model 

Invullen parameters Tekeningen controleren Onderhouden model 
 Detailengineering hang- 

en sluitwerk 
 

Overzichtstekeningen 
maken 
Demarcaties maken 
Uittrekstaten maken 
Offertes aanvragen en 
verwerken 
Sluitplan maken 

Realisatie 
 Werkplannen maken Beheren model 

Overzichtstekeningen 
maken 

Onderhouden model 

Tabel 8.1: overzicht van activiteiten waarbij het hulpmiddel wordt toegepast door de verschillende doelgroepen 

4.1.2 Het bereiken van een tijdsbesparing 
Uit de probleemstelling is gebleken dat er meerdere fundamentele problemen bestaan die er toe leiden dat de 
werkvoorbereider er voor kiest om niet met BIM te werken. Deze fundamentele problemen kunnen aangepakt 
worden door middel van kennisoverdracht naar de verschillende partijen die betrokken zijn bij het BIM. Het 
hulpmiddel heeft dus ook meerdere doelgroepen. Om de werkvoorbereiding in BIM te laten werken, moet er 
kennis worden overgedragen worden aan de architect, de werkvoorbereider, en de modelmanager van 
Heijmans.  
 
In figuur 4.2 is schematisch te zien welke kennis het hulpmiddel moet gaan overdragen en aan wie, welke 
veranderingen dit teweeg brengt (het aanpakken van fundamentele problemen), wat hiervan de gevolgen zijn 
(het verhelpen van symptomen) en wat de uiteindelijke gevolgen zijn.  
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Wanneer bijvoorbeeld bekend is welke informatie in het model moet worden opgenomen (kennis over inhoud 
BIM, bedoeld voor de architect) kan het BIM ook daadwerkelijk de informatie gaan bevatten die de 
werkvoorbereider nodig heeft. De veranderingen in het schema van figuur 4.2 corresponderen met de 
fundamentele problemen in figuur 4.1.  

 
Figuur 4.2: schematische weergave van het doel van het te ontwikkelen hulpmiddel 

 
De gevolgen van deze veranderingen (op gang gebracht door de kennisoverdracht door het hulpmiddel) zijn dat 
de informatie in het model van voldoende kwaliteit is en dat de werkvoorbereider weet hoe hij het model moet 
invullen en gebruiken.  

4.1.3 Inhoud van het hulpmiddel 
Het hulpmiddel moet dus informatie gaan bevatten voor verschillende doelgroepen, zodat de 
werkvoorbereiding het voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen aan de hand van BIM kan 
gaan uitvoeren. Het werken in BIM leidt tot verschillende veranderingen in het voorbereidingsproces. De 
activiteiten bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen blijven hetzelfde, maar de manier 
waarop deze worden uitgevoerd verandert.  
 
Om deze reden zal het hulpmiddel een nieuw voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen met 
behulp van BIM zijn. Deze procesbeschrijving zal voornamelijk voor de werkvoorbereider bedoeld zijn, 
aangezien zij de binnendeuren en binnenkozijnen voorbereiden. Deze procesbeschrijving zal duidelijk moeten 
maken hoe het model ingevuld moet worden en met welke informatie, hoe het nieuwe voorbereidingsproces 
er uit ziet en hoe model hierbij gebruikt kan worden, en hoe het model beheerd moet worden. Het hulpmiddel 
is ook bedoeld voor de architect, die het model maakt en de modelmanager van Heijmans.  

4.1.4 Vorm van het hulpmiddel 
In de vorige paragraven is beargumenteerd dat het hulpmiddel verschillende doelgroepen (architect, 
werkvoorbereider, modelmanager) heeft en in verschillende fasen gebruikt zal worden (invullen / aanvullen 
van het BIM, het gebruiken van het BIM, het beheren en onderhouden van het BIM). Aan deze doelgroepen 
moet kennis overgedragen worden. Het moet aan hen duidelijk gemaakt worden welke informatie het model 
moet bevatten, hoe deze in het model moet worden opgenomen, hoe deze informatie gebruikt kan worden en 
hoe deze informatie beheerd moet worden, zoals te zien in figuur 4.2. Omdat de informatie rondom het 
nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen aan meerdere partijen overgedragen 
moet worden zal het hulpmiddel (het nieuwe voorbereidingsproces) de vorm van een handleiding krijgen.  
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De vraag welke informatie in het model moet worden opgenomen is een vraag die voor elk project gelijk is. Het 
antwoord op deze vraag kan echter per project verschillen. Het hulpmiddel moet dus aanpasbaar zijn om te 
kunnen voldoen aan toekomstige veranderingen binnen het BIM-proces en de eisen die aan de modellen 
worden gesteld. Om er voor te zorgen dat de het hulpmiddel aangevuld en aangepast kan worden moet het 
digitaal beschikbaar worden. Een digitale handleiding via internet heeft als voordeel dat deze op elk moment 
beschikbaar is voor verschillende gebruikers. Het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en 
binnenkozijnen is dus vormgegeven als een website.  

4.2 Programma van Eisen 

Het hulpmiddel is dus een nieuw voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen is, dat 
vormgegeven wordt als website. Het programma van eisen is een omschrijving met daarin de eisen die aan het 
hulpmiddel worden gesteld.  

4.2.1 Eisen met betrekking tot het gebruik van het hulpmiddel 
Het hulpmiddel is een procesbeschrijving en zal beschikbaar zijn als een website. Omdat de procesbeschrijving 
informatie moet gaan overdragen aan de architect, de werkvoorbereider en de modelmanager bestaat deze uit 
drie onderdelen: voorbereiding BIM, gebruik BIM, beheer BIM.  
 

• Het gebruik van het hulpmiddel door de werkvoorbereiding moet er toe leiden dat een tijdsbesparing 
van 30% voor de werkvoorbereiding bij het voorbereiden van de binnendeuren en binnenkozijnen 
behaald kan worden 

• Het hulpmiddel moet drie verschillende onderdelen bevatten, voor de verschillende 
gebruikersgroepen en ontwikkelingsfasen van het model. Het hulpmiddel wordt onderverdeeld in de 
volgende drie onderdelen:  

o Hoe het model ingevuld moet worden en met welke informatie: de voorbereiding van het 
BIM 

o Hoe het nieuwe voorbereidingsproces er uit ziet en hoe het model hierbij gebruikt kan 
worden: het gebruik van het BIM 

o Hoe het model onderhouden en beheerd moet worden: het beheer van het BIM 
• Het hulpmiddel moet kennis over de volgende onderwerpen gaan overdragen:  

o Hoe het model ingevuld moet worden en met welke informatie, zodat het model de 
informatie bevat die de werkvoorbereiding nodig heeft 

o Hoe het model gebruikt kan worden bij het voorbereiden van binnendeuren en 
binnenkozijnen, zodat voor de werkvoorbereiding duidelijk is hoe het nieuwe 
voorbereidingsproces er uit ziet en hoe zij het BIM kunnen gebruiken 

o Hoe het model onderhouden en beheerd moet worden 
o Wat de concrete voordelen zijn van het werken met BIM, om aan de werkvoorbereider 

duidelijk te maken waarom hij de overstap naar BIM zou moeten maken 
• De architect die het hulpmiddel gebruikt, moet daarna in staat zijn om het model in te vullen met de 

informatie die de werkvoorbereiding nodig heeft op het gebied van binnendeuren en binnenkozijnen 
• De werkvoorbereider die het hulpmiddel gebruikt, moet in staat zijn om het nieuwe 

voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen te doorlopen en hierbij dus in BIM te 
werken 

• Het hulpmiddel moet gebruikt worden bij aanvang van een project en gedurende het project. Bij 
aanvang moet de architect of werkvoorbereider het model invullen aan de hand van het hulpmiddel. 
Tijdens het project moet het hulpmiddel door de werkvoorbereider gebruikt worden bij de 
daadwerkelijke voorbereiding van binnendeuren en binnenkozijnen. Het hulpmiddel moet bij aanvang 
en gedurende het project gebruikt worden door de modelmanager, die verantwoordelijk is voor het 
onderhoud en de ontwikkeling van het model 

4.2.2 Eisen aan de inhoud van het hulpmiddel 
Het hulpmiddel moet dus uit drie onderdelen gaan bestaan, waarbij elk onderdeel bedoeld is voor een van de 
drie doelgroepen. In deze paragraaf zal per onderdeel beschreven worden welke inhoud het hulpmiddel moet 
gaan bevatten.  
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Eisen aan de inhoud van het onderdeel “Voorbereiding van het BIM” 
Het onderdeel Voorbereiding van het BIM is bedoeld voor de architect bij aanvang van een project. Op de 
meeste projecten is de architect degene die het 3D model maakt en in projecten waar met een 
coördinatiemodel gewerkt wordt, is de architect vaak verantwoordelijk voor het beheer van het bouwkundige 
aspectmodel (waar informatie over binnendeuren en binnenkozijnen in wordt opgenomen). In veel gevallen zal 
de architect dus ook verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van parameters in het BIM. Het aanmaken van 
deze parameters staat aan de basis van de uiteindelijke informatiekwaliteit van het model.  
 
Wanneer er door alle partijen gewerkt wordt in een integraal model zal dit onderdeel van het hulpmiddel 
bedoeld zijn voor de werkvoorbereider: deze kan dan zelf parameters aanmaken in het model. Het onderdeel 
voorbereiding kan ook doorgelezen worden door andere partijen bij het startoverleg over BIM, zodat iedereen 
weet welke informatie in het model moet komen en op welke manier dit moet gebeuren. Indien nodig kunnen 
dan aanpassingen en aanvullingen gedaan worden bij het startoverleg om het model zo goed mogelijk 
bruikbaar te maken voor iedereen.  
 

• Het onderdeel Voorbereiding van het BIM moet aan de hand van handleidingen en checklists duidelijk 
maken welke informatie in het model moet worden opgenomen en hoe dit moet gebeuren  

• Uitleg over de volgende onderwerpen moeten in dit onderdeel worden opgenomen:  
o Op welke manier binnendeuren en binnenkozijnen moeten worden gemodelleerd. De 

aandacht ligt hierbij op “bijzondere” binnendeuren, zoals gespiegelde en dubbele deuren 
o Uitleg waarom deze informatie in het model moet worden opgenomen en waarom dat op 

deze manier moet gebeuren 
o Uitleg hoe parameters ingevuld kunnen worden met behulp van BIMLink en wat het belang is 

van het werken met BIMLink 
o Wat de rolverdeling is tussen de architect en Heijmans op het gebied van toevoegen van 

informatie 
• Er moet een checklist aanwezig zijn waarin de benodigde parameters voor binnendeuren en 

binnenkozijnen in is opgenomen 
 
Eisen aan de inhoud van het onderdeel “Gebruik van het BIM” 
Het tweede deel van het hulpmiddel richt zich op het gebruik van het BIM nadat de architect een 3D model 
heeft gemaakt en is voornamelijk bedoeld voor de werkvoorbereiding. Het nieuwe voorbereidingsproces wordt 
in dit deel beschreven. De werkvoorbereiding zal bij de overstap naar BIM op een andere manier gaan werken. 
Voor de werkvoorbereiding moet dus duidelijk worden hoe zij het model kunnen gebruiken bij de 
voorbereiding van binnendeuren en binnenkozijnen. Zowel het invullen van de eerder aangemaakte 
parameters als het raadplegen van het model en genereren van verschillende documenten zijn van belang voor 
de werkvoorbereiding.  
 

• Het nieuwe werkvoorbereidingsproces dat op BIM is gebaseerd moet worden beschreven 
o Het nieuwe proces wordt beschreven aan de hand van schema’s en voorbeelden 
o Het nieuwe proces wordt gekoppeld aan handleidingen voor Revit, zodat de 

werkvoorbereiding weet hoe zij het programma moeten gebruiken 
o De veranderingen ten opzichte van het traditionele proces worden duidelijk gemaakt 
o De voor- en nadelen van het nieuwe werkvoorbereidingsproces moeten duidelijk worden 

• Handleidingen en procesbeschrijvingen voor de volgende onderwerpen moeten in dit onderdeel van 
het hulpmiddel worden opgenomen. Het gaat om de volgende handleidingen:  

o Hoe het model ingevuld moet worden, al dan niet met BIMLink 
o Handleidingen hoe BIM gebruikt kan worden in het nieuwe werkvoorbereidingsproces 

 Hoe een deur- en kozijnstaat gegenereerd kan worden in BIM 
 Hoe een tekening gemaakt kan worden met behulp van BIM 

• Demarcatietekening 
• Overzichtstekening 
• Tekeningen met de brandwerendheid van elementen 

 Hoe een uittrekstaat gemaakt kan worden in BIM 
 Hoe tekeningen gecontroleerd kunnen worden met behulp van BIM 
 Hoe een sluitplan gemaakt zou kunnen worden in BIM 
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Eisen aan de inhoud van het onderdeel “Beheer van het BIM” 
Het laatste onderdeel van het hulpmiddel is het beheer van het BIM. Dit onderdeel is bedoeld voor zowel de 
werkvoorbereider als de modelmanager van Heijmans. Dit onderdeel zal voornamelijk afspraken beschrijven 
die gemaakt moeten worden bij het startoverleg over BIM binnen een project. Op deze manier kan bij aanvang 
van een project duidelijk gemaakt worden hoe en waarvoor het BIM gebruikt wordt door de verschillende 
partijen. Daarnaast zullen ook afspraken over het beheer en onderhoud van het model genoemd worden in dit 
deel. Dit deel van het hulpmiddel zal overzichten van afspraken gaan bevatten die gebruikt kunnen worden bij 
het startoverleg en het aanmaken van een BIM protocol van een project.  
 

• Het hulpmiddel moet informatie bevatten over de volgende onderwerpen:  
o De benodigde kennis en middelen om met BIM te kunnen werken 
o Afspraken over de samenwerking en rolverdeling op het gebied van BIM 
o Afspraken over de vorm van het model (integraal model of coördinatiemodel) 
o Afspraken over de ontwikkeling en het beheer / onderhoud van het model 
o Afspraken over het gebruik van het model 
o Afspraken over de inhoud van het model (welke informatie) 
o Afspraken over modelleren (hoe informatie opnemen in model) 
o Het vastleggen en naleven van afspraken 

4.2.3 Eisen voor het gebruik en onderhoud van de website 
Heijmans zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het beheren van de website. De website moet van 
toepassing kunnen zijn op alle projecten van Heijmans Utiliteit waar met BIM wordt gewerkt. Projectspecifieke 
informatie zal daarom niet worden opgenomen op de website. De volgende eisen worden gesteld aan de 
website:  
 

• Heijmans Utiliteit is verantwoordelijk voor het beheer en de inhoud van de website. Op deze manier is 
maar één partij verantwoordelijk voor de informatie op de website 

• De manager BIM is de hoofdverantwoordelijke voor de website 
• De website is voor alle betrokken partijen beschikbaar 
• De website is toepasbaar op elk project van Heijmans Utiliteit waar met BIM wordt gewerkt 
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5 Voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen met BIM 

Zoals eerder naar voren is gekomen, zorgt het werken met BIM voor veranderingen in het werkvoorbereidings-
proces. In de eerste helft van dit hoofdstuk wordt het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en 
binnenkozijnen beschreven. Het nieuwe voorbereidingsproces zal vormgegeven worden als een website. Op 
deze website zijn ook Revithandleidingen opgenomen om uit te leggen hoe het programma gebruikt kan 
worden om het nieuwe proces te doorlopen. Dit hoofdstuk zal het nieuwe proces beschrijven maar geen 
specifieke handleidingen voor Revit of Navisworks bevatten. Bij elke stap van het proces zullen ook de 
verschillen met de traditionele situatie besproken worden. Aan het eind van dit hoofdstuk zal de vormgeving 
van het hoofdstuk besproken worden.  

5.1 Het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen 

Het nieuwe proces begint bij de architect of ontwerpende partij, die het 3D model modelleert. Bij de meeste 
projecten maakt de architect het bouwkundige 3D model, dat later wordt gecombineerd met een constructief 
model, diverse installatietechnische modellen en een uitvoeringsmodel. Zie ook de uitleg over een dergelijk 
coördinatiemodel in paragraaf 3.1.3. De architect maakt het bouwkundige model en vult dit voor een deel in op 
basis van een IDM dat door Heijmans wordt aangeleverd. Een IDM (Information Delivery Manual) beschrijft de 
wensen die Heijmans heeft op het gebied van het 3D model. Een IDM bevat een overzicht van de informatie die 
in het model moet komen, en op welke manier. Het IDM kan als contractstuk worden gebruikt, maar volgens 
een BIM engineer van Heijmans komt het ook voor dat architecten zelf vragen naar de informatie die andere 
partijen in het model willen hebben omdat zij zelf graag volledig in BIM werken.  
 
De werkvoorbereiding gaat aan de slag met het model dat door de architect wordt aangeleverd. De 
werkvoorbereiding voegt hier zelf informatie aan toe die bij aanvang nog niet in het model is opgenomen, zoals 
het hang- en sluitwerk. Een deel van deze informatie is afkomstig van onderaannemers en leveranciers en kan 
dus nog niet aan het begin van het proces in het model worden opgenomen. Deze informatie kan op 
verschillende manieren aan het model worden toegevoegd, afhankelijk van de contract- en 
samenwerkingsvorm van een project. Zie ook figuur 5.1.  
 
De werkvoorbereiding kan zelf direct informatie toevoegen aan het model wanneer dit door de architect wordt 
vrijgegeven. Dit wordt weergegeven in de linker situatie. De tweede mogelijkheid, te zien in het midden van 
figuur 5.1, is het aanleveren van informatie, die vervolgens door de architect wordt verwerkt in het model. Ook 
aan de hand van BIMLink kan informatie (indirect) door de werkvoorbereiding aan het model worden 
toegevoegd (zie ook paragraaf 3.3.4). Hierbij exporteert de architect uit het 3D model een Excelbestand (1,2), 
waarin de werkvoorbereider zijn informatie in kan vullen (3). De architect importeert het ingevulde 
Excelbestand, waarna de informatie in dat bestand in het model wordt geïmporteerd (4).  
 

 
Figuur 5.1: er zijn drie manieren waarop de werkvoorbereiding het bouwkundig model kan invullen 

 
 

                                         Afstudeerrapport J. le Granse: Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding 



   
  
  

61
  

Tenslotte is het mogelijk dat de werkvoorbereiding begint met de informatie die aan het begin van het proces 
beschikbaar is in het BIM, en deze nog niet in het model invult. Zij houden ontwerpwijzigingen zelf bij en 
werken voor een deel op de traditionele manier. Pas aan het eind van het project wordt alle informatie aan het 
model toegevoegd om zo een as-built model te verkrijgen. De manieren waarop, en de tijdstippen waarop 
informatie door de werkvoorbereiding aan het model wordt toegevoegd is afhankelijk van de vorm van het 
model en de contractvorm binnen het project.  
 
Het verschil met het traditionele voorbereidingsproces van binnendeuren en binnenkozijnen is dat de meeste 
informatie uit één bron komt (het BIM). Dit model wordt ook ingevuld door de werkvoorbereiding (tijdens het 
proces of na de oplevering). Door een IDM naar de architect te sturen kan duidelijk gemaakt worden welke 
informatie Heijmans nodig heeft. Aan het begin van het werkvoorbereidingsproces zal overleg gevoerd moeten 
worden met de architect welke informatie in het model bruikbaar is. Zo kan het zijn dat bepaalde informatie in 
het model slechts indicatief is. Door hier rekening mee te houden kan de werkvoorbereiding informatie uit het 
model gebruiken of zelf uitwerken. Een voorbeeld zijn indicatieve sponningsmaten in het model; de 
werkvoorbereiding zal deze niet direct kunnen gebruiken maar zullen dit zelf moeten uitwerken.  
 
Het grote voordeel van het werken in BIM is dat bepaalde stappen geautomatiseerd worden, of dat 
herhalingen minder tijd in beslag nemen. Figuur 5.2 is een weergave van de verschillende activiteiten die de 
werkvoorbereiding uitvoert bij het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen. De 
activiteiten uit het traditionele proces blijven behouden, maar de manier waarop deze worden uitgevoerd 
verandert door het gebruik van BIM. In de daarop volgende paragraven wordt dieper ingegaan op het verloop 
van deze activiteiten en wat het verschil met het traditionele proces is.  
 

 
Figuur 5.2: de activiteiten voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen 

5.1.1 Het maken van een overzichtstekening 
Ook in het nieuwe proces begint de voorbereiding met het maken van een overzichtstekening, om zo duidelijk 
te maken waar elke deur in de deur- en kozijnstaat zich bevindt in het gebouw. De architect geeft bij het 
aanmaken van het 3D model elke deur een uniek nummer, de parameter “Mark”. Normaliter maakt de 
werkvoorbereider zelf een overzichtstekening door in AutoCAD een nummer naast elke deur te zetten. Met 
behulp van Revit kan de nummering van de architect automatisch toegepast worden met behulp van tags. Een 
tag is een tekstballon met daarin een parameterwaarde, zoals het unieke nummer van een deur. Tags kunnen 
simpelweg in- of uitgeschakeld worden.  
 
Het maken van een overzichtstekening in Revit 

• De architect geeft elke deur een uniek nummer in de vorm van een parameter (Mark) 
• De werkvoorbereider maakt een view aan in Revit (een 2D weergave van het model) 
• De parameter Mark wordt als tag automatisch naast alle deuren geplaatst 
• De tekeningen worden opgemaakt 
• De tekeningen worden geëxporteerd 
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Figuur 5.3: het unieke nummer wordt naast de deuren weergegeven op de plattegronden 

 
Het verschil met het traditionele proces is dus dat de deuren niet meer handmatig genummerd hoeven 
worden. Na het aanmaken van de tekeningen zal echter wel een korte controle plaats moeten vinden om na te 
gaan of elke deur een nummer heeft (met andere woorden: is deze parameter bij elke deur ingevuld?). Door 
het aanmaken van een schedule kan dit binnen enkele minuten gecontroleerd worden.  
 
Activiteit Verandering in proces bij gebruik BIM 
Nummering handmatig 
toevoegen aan tekeningen 

Nummering wordt automatisch toegevoegd; de parameter met het unieke 
nummer kan als tag weergegeven worden 

Nummering handmatig 
controleren 

Met behulp van een schedule kan snel gecontroleerd worden of elke deur 
een uniek nummer heeft gekregen 

Tabel 5.1: procesveranderingen bij het maken van een overzichtstekening 

5.1.2 Het maken van een deur- en kozijnstaat 
De eerste versie van de deur- en kozijnstaat wordt voor een deel gegenereerd uit het BIM. Bij aanvang van een 
project zal overleg moeten plaatsvinden tussen de werkvoorbereiding en de architect om te bepalen welke 
informatie in het model bruikbaar is en welke informatie niet. De rest van de informatie die in de deur- en 
kozijnstaat moet komen moet de werkvoorbereiding zelf toevoegen. De deur- en kozijnstaat wordt in de basis 
gemaakt door een schedule te maken in Revit.  
 
Een schedule is een tabel, waarin elke deur een eigen rij heeft, net zoals een deur- en kozijnstaat in Excel. Bij 
het aanmaken van een schedule kan bepaald worden welke parameters (eigenschappen) meegenomen worden 
en op welke manier deze worden gesorteerd. Deze schedule wordt vervolgens in Revit opgeslagen en kan later 
aangepast worden. De schedule kan ook worden geëxporteerd naar Excel en als basis dienen voor de deur- en 
kozijnstaat. De rest van de informatie die de werkvoorbereiding nodig heeft zal handmatig toegevoegd moeten 
worden in Excel. Het verschil is dat in elk geval een deel van de deur- en kozijnstaat al automatisch ingevuld 
wordt, waardoor de werkvoorbereiding minder tijd kwijt is aan het opstellen van de eerste versie van de deur- 
en kozijnstaat. Daarnaast komt de informatie in de deur- en kozijnstaat ook overeen met de informatie in het 
ontwerp.  
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Figuur 5.4: een schedule kan alle informatie weergeven voor alle deuren in het model 

 
De deur- en kozijnstaat die uit Revit geëxporteerd is, is hoogstwaarschijnlijk niet compleet omdat nog niet alle 
informatie in het model is opgenomen. Net als bij het traditionele voorbereidingsproces, wordt er dus gebruik 
gemaakt van de informatie die op dat moment beschikbaar is. Er zijn drie mogelijkheden om de deur- en 
kozijnstaat aan te vullen, weergegeven in figuur 5.5.  
 

 
Figuur 5.5: de verschillende manieren waarop een deur- en kozijnstaat (deels) in Revit kan worden bijgewerkt 
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Volledig in Revit werken 
Als de architect het model heeft vrijgegeven, kan de werkvoorbereider zelf aanvullende gegevens invullen. 
Deze situatie is links weergegeven in figuur 5.5. Door meerdere deuren te selecteren, kunnen parameters voor 
alle geselecteerde deuren tegelijkertijd aangepast worden. Ook door te werken met BIMLink kan de 
werkvoorbereider het model invullen. Wijzigingen door de architect worden automatisch in de schedule 
verwerkt. Het eindresultaat is dat het model uiteindelijk alle informatie bevat over het ontwerp: een as-built 
model dat gebruikt kan worden bij het onderhoud en de exploitatie van het gebouw.  
 
Basisstaat maken in Revit en bijhouden in Excel 
Het is ook mogelijk om eenmalig de basis voor de deur- en kozijnstaat te exporteren uit het 3D model en deze 
vervolgens gedurende het project bij te houden in Excel. Het Revit model wordt dan alleen gebruikt voor de 
eerste opzet, die voor een deel ingevuld is. Ook op projecten waar de werkvoorbereider zelf geen informatie 
kan toevoegen aan het model kun dus tijd bespaard worden met de eerste opzet voor de deur- en kozijnstaat. 
Omdat bij projecten waarbij een as-built model gewenst is alle informatie pas bij de oplevering in het model 
wordt ingevuld, levert dit op zich geen problemen op. Het is natuurlijk wel belangrijk dat alle 
ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd in Excel, zodat het model en de Excelstaat overeenkomen. De 
Excelstaat bevat dan extra informatie ten opzichte van het model.  
 
De basisstaat opnieuw exporteren en vergelijken 
Voortbouwend op de vorige mogelijkheid, is het ook mogelijk om de basisstaat opnieuw te exporteren en 
vergelijken met de vorige Excelstaat. Door een macro te schrijven die twee Excel werkbladen vergelijkt, is het 
mogelijk om snel ontwerpwijzigingen vinden. Na een ontwerpwijziging wordt de basis voor de deur- en 
kozijnstaat opnieuw geëxporteerd en vergeleken met de complete deur- en kozijnstaat in Excel. Zo kan een 
deel van de deur- en kozijnstaat bijgehouden worden met de gegevens uit het 3D model en wordt de rest 
(handmatig) bijgehouden in Excel. Het voordeel hiervan is dat ontwerpwijzigingen in het BIM ook doorgevoerd 
worden in de Excelstaat.  
 
Het maken van een deur- en kozijnstaat in Revit 

• Er wordt een schedule aangemaakt met alle deuren in het model 
• De schedule wordt geëxporteerd als Excelbestand (basis voor deur- en kozijnstaat) 
• Deze deur- en kozijnstaat wordt door de werkvoorbereiding aangevuld in Excel 
• Ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd in het Excelbestand 
• Aan het eind van het project wordt de informatie in het model opgenomen door de architect, 

waardoor een as-built model ontstaat 
 
Het verschil met het traditionele proces is dat het aanmaken van de eerste versie van de deur- en kozijnstaat 
voor een deel geautomatiseerd wordt, waardoor het maken van de eerste versie minder tijd in beslag neemt. 
Het aanmaken van de eerste versie van de deur- en kozijnstaat is in het traditionele proces een van de meest 
tijdrovende activiteiten, omdat alle informatie over alle deuren handmatig ingevuld moet worden. In het 
nieuwe proces wordt de tabel automatisch aangemaakt en voor een deel ingevuld door Revit. De 
werkvoorbereider kan er vervolgens voor kiezen om het geëxporteerde Excel-document zelf aan te vullen en 
deze handmatig bij te werken. De mogelijkheid om de eerste versie van de deur- en kozijnstaat aan te vullen 
met behulp van BIM is afhankelijk van het project.  
 
Activiteit Verandering in proces bij gebruik BIM 
Lege deur- en kozijnstaat 
aanmaken in Excel 

De tabel kan automatisch gegenereerd worden vanuit Revit en is al voor een 
deel ingevuld 

Deur- en kozijnstaat invullen in 
Excel 

Informatie wordt ingevuld in het model mits de werkvoorbereider het model 
kan bewerken. Anders wordt overige informatie in Excel ingevuld 

Specificaties / wijzigingen 
ontvangen 

 

Wijziging / aanvulling 
doorvoeren in Excelstaat 

Informatie wordt ingevuld in het model mits de werkvoorbereider het model 
kan bewerken. Anders wordt overige informatie in Excel ingevuld 

Tabel 5.2: procesveranderingen bij het maken van een deur- en kozijnstaat 
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5.1.3 (Demarcatie)tekeningen maken 
In Revit worden 2D aanzichten, zoals plattegronden en doorsneden, van het model views genoemd. Een view 
bevat ook grafische instellingen voor een dergelijk aanzicht. Aan de hand van een zogenaamd filter kunnen 
elementen, aan de hand van een eigenschap (parameter), een bepaalde kleur krijgen. Een filter beschrijft de 
kleur (en lijndikte) die een element kan krijgen wanneer dit element aan een bepaalde eigenschap voldoet. Zo 
kunnen filters aangemaakt worden, waardoor alle deuren in een view een kleur krijgen die aangeeft wat voor 
slottype die deur heeft. De filters worden eenmalig aangemaakt en kunnen toegepast worden op meerdere 
views. Een filter kan dus gebruikt worden op meerdere plattegronden en doorsneden, zowel 2D als 3D.  
 
Bij een ontwerpwijziging krijgen elementen binnen een view waarop deze filters zijn toegepast automatisch 
een nieuwe kleur, wanneer de parameterwaarde waarop gefilterd wordt gewijzigd wordt. Op deze manier is 
ook snel na te gaan of de parameter voor alle elementen is ingevuld; als elementen zwart blijven na het 
aanmaken en toepassen van filters betekent het dat de parameter voor dat element niet is ingevuld. Het is dus 
ook mogelijk om een demarcatie als een grafisch controlemiddel toe te passen.  
 
Op een vergelijkbare manier kan ook een tekening worden gemaakt waarop de brandcompartimentering wordt 
weergegeven. Elementen krijgen de parameter “brandwerendheid” of “wdbdo” (afhankelijk van het project), 
die de waarde 0, 30 of 60 krijgt. Door op deze parameterwaarden te filteren, kan op plattegronden de ligging 
van brandwerendheidszones weergegeven worden. Ook hier geldt dat dit als controlemiddel kan dienen; bij 
wanden en deuren die zwart blijven na het aanmaken en toepassen van de filters is de parameter niet ingevuld.  
 
Het maken van een demarcatietekening in Revit 

• Er wordt een view aangemaakt 
• Filters worden gedefinieerd 
• Er worden kleuren aan de filters toegewezen 
• Legenda wordt aangemaakt 
• De tekeningen worden opgemaakt en geëxporteerd 

 

 
 
Figuur 5.6: een fragment van een demarcatie, waar de deur gekleurd wordt aan de hand van het slottype 

 
Bij het traditionele proces moet een demarcatietekening na een ontwerpwijziging opnieuw gemaakt worden of 
aangepast worden. In Revit worden eenmalig filters aangemaakt, die daarna opnieuw gebruikt kunnen worden 
om een nieuwe versie van een demarcatie aan te maken. Dit filter kan voor meerdere tekeningen gebruikt 
worden, waardoor het maken van een (nieuwe) set demarcatietekeningen met behulp van BIM veel tijd 
bespaart ten opzichte van het traditionele proces. Ook wordt het mogelijk om automatisch hoeveelheden op 
een plattegrond te tellen en deze hoeveelheden mee te nemen op een demarcatietekening. In de volgende 
paragraaf wordt beschreven hoe een dergelijke uittrekstaat gemaakt wordt.  
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Activiteit Verandering in proces bij gebruik BIM 
Tekeningen inventariseren Activiteit is niet meer nodig: alle ontwerpinformatie is in het BIM aanwezig 
Bepalen typologie deuren / 
kozijnen 

 

 Extra stap: eenmalig filters maken 
Elementen zoeken en inkleuren Elementen zoeken en markeren gebeurt automatisch na aanmaken filter 
Legenda maken  
Controleren of demarcatie 
compleet is 

Controleren filter op uitzonderingen 

Proces herhalen voor andere 
plattegronden 

Filters kunnen op meerdere views toegepast worden; demarcatietekeningen 
voor andere verdiepingen kunnen dus automatisch aangemaakt worden 

Tekening wijzigen na 
ontwerpwijziging 

Door het gebruik van filters worden wijzigingen automatisch doorgevoerd 

Tabel 5.3: procesveranderingen bij het maken van een demarcatietekening 

5.1.4 Uittrekstaat maken 
Een uittrekstaat bevat materiaalhoeveelheden. Het zou hier bijvoorbeeld kunnen gaan om aantallen deuren 
per deurtype of aantallen hang- en sluitwerk, zowel voor het hele gebouw als een verdieping. Een uittrekstaat 
kan als schedule (een tabel in Revit) gemaakt worden, vergelijkbaar met het maken van een deur- en 
kozijnstaat in BIM.  
 
Voorwaarde wederom is dat alle informatie die in de uittrekstaat moet komen of waarop de uittrekstaat 
gefilterd moet worden (bijvoorbeeld per verdieping) ook daadwerkelijk in het 3D model zit. Een uittrekstaat 
kan ook gekoppeld worden aan een demarcatietekening, waarbij de aantallen op diezelfde tekening worden 
meegenomen. Een voorwaarde hiervoor is dat alle elementen een parameter krijgen die de verdieping 
beschrijft. Dan kan een schedule gemaakt worden voor alle deuren of soorten hang- en sluitwerk per 
verdieping.  
 

 
Figuur 5.7: een fragment van een schedule in Revit zeven typen hang- en sluitwerk 

 
Uittrekstaat maken in Revit 

• Er wordt een nieuwe schedule aangemaakt 
• Parameters en andere eigenschappen (filteren, sorteren) worden geselecteerd 
• Optioneel: controle-schedule maken 
• De schedule wordt geëxporteerd naar Excel 

 
Om de hoeveelheden te controleren kan een schedule ter controle gemaakt worden. Er wordt dan een 
schedule gemaakt met de parameter Mark (het unieke nummer van een deur) en de parameters uit de 
schedule. In de controle-schedule worden hoeveelheden niet opgeteld, maar krijgt elke deur een eigen regel. 
Wanneer een parameter dan niet is ingevuld, is dit meteen te zien. Aan de hand van de parameter Mark is dan 
na te gaan om welke deuren het dan gaat. Zo is in figuur 5.7 te zien dat de parameter “slottype” voor 15 
deuren niet is ingevuld. Figuur 5.8 laat een controle-schedule zien, waar aan de hand van de parameter “Mark” 
is te zien om welke deuren het gaat.  
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Figuur 5.8: bij de controle-schedule blijkt dat bij 15 deuren de parameter “slottype” niet is ingevuld 

 
Het verschil met het traditionele proces is dat de hoeveelheden nu niet meer handmatig geteld hoeven te 
worden, dit kan automatisch gedaan worden. Hierbij is het zeer belangrijk dat de informatie in het model 
compleet is, en juist is ingevuld. Ontbrekende informatie (niet ingevulde parameters) wordt namelijk niet 
meegenomen in de uittrekstaat. Het is echter snel en makkelijk na te gaan of de parameters zijn ingevuld. 
Wanneer het model op de juiste manier is ingevuld is het aanmaken van verschillende uittrekstaten een manier 
om tijd te besparen. Door een schedule te filteren op een verdieping kunnen hoeveelheden snel uitgesplitst 
worden naar verdiepingen en tezamen met een demarcatie op een tekening geplaatst worden.  
 
Activiteit Verandering in proces bij gebruik BIM 
Bepalen typologie deuren / 
kozijnen 

 

 Extra stap: eenmalig een schedule aanmaken 
Elementen tellen en invullen in 
Excel 

Elementen worden automatisch geteld en in een tabel weergegeven 

Controleren of uittrekstaat 
compleet is 

Een extra schedule kan aangemaakt worden om na te gaan of alle elementen 
zijn meegenomen in de telling 

Hoeveelheden opsplitsen per 
verdieping 

Kan automatisch opgesplitst worden door de schedule te filteren op de 
parameter “verdieping” 

Hoeveelheden aanpassen na 
ontwerpwijziging 

De schedule wordt automatisch aangepast na een ontwerpwijziging 

Tabel 5.4: procesveranderingen bij het maken van een uittrekstaat 

5.1.5 Offertes aanvragen 
Het aanvragen van offertes blijft voor een groot deel gelijk met de traditionele situatie. Zo zal een 
offerteaanvraag opgesteld worden met daarin een offertebrief, inkoopinformatie van Heijmans en alle 
informatie die een onderaannemer nodig heeft om een offerte op te kunnen stellen (zoals demarcaties, 
materiaalhoeveelheden, de vraagspecificatie, etc.). De meest tijdrovende activiteiten hierbij zijn het opstellen 
van demarcaties en uittrekstaten. Zoals in dit hoofdstuk besproken kan hier een grote tijdwinst behaald 
worden door het gebruiken van BIM. Na een ontwerpwijziging kunnen snel nieuwe versies aangemaakt 
worden.  
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Echter zal het BIM (op huidige projecten) geen standaard inkoopinformatie en dergelijke gaan bevatten. De 
werkvoorbereiding zal dus een offerteaanvraag samenstellen op de traditionele manier. Ook het versturen van 
offerteaanvragen, het ontvangen en spiegelen van offertes en de uiteindelijke keuze voor een onderaannemer 
blijft traditioneel. Het gebruik van BIM heeft dus geen directe invloed op de manier waarop dit proces verloopt, 
maar door het sneller genereren van tekeningen en hoeveelheden kan het samenstellen van de 
offerteaanvraag versneld worden.  
 
Activiteit Verandering in proces bij gebruik BIM 
Inkoopinformatie samenstellen  
(Demarcatie-)tekeningen 
maken 

Grotendeels geautomatiseerd na eenmalig aanmaken filter 

Uittrekstaat maken Grotendeels geautomatiseerd na eenmalig aanmaken schedule 
Offertebrief opstellen  
Offerteaanvraag versturen  
Offertes ontvangen  
Offertes spiegelen  
Tabel 5.5: procesveranderingen bij het aanvragen van offertes 

5.1.6 Tekeningen controleren 
Bij het werken in BIM werken meerdere mensen in één model, of in meerdere aspectmodellen die 
samengevoegd worden in een coördinatiemodel. De architect is degene die het model aanmaakt en 
parameters aanmaakt en invult. Hoe dan ook is iedereen afhankelijk van elkaars werk en informatie. Zo kan het 
voorkomen dat een parameter vergeten wordt en dus niet ingevuld is. Hier wordt uitgelegd hoe gegenereerde 
tekeningen en uittrekstaten gecontroleerd kunnen worden. Ook wordt kort gesproken hoe tekeningcontroles 
kunnen plaatsvinden in het nieuwe proces.  

5.1.7 Controleren van gegenereerde tekeningen en uittrekstaten 
Hoewel het aanmaken van tekeningen en uittrekstaten in Revit erg snel gaat, is het belangrijk dat de informatie 
in het model gecontroleerd wordt. Wanneer een parameter van een deur niet ingevuld is, wordt deze 
bijvoorbeeld niet meegenomen in een uittrekstaat. Ook een spelfout in een parameterwaarde kan er toe leiden 
dat de deur als een ander type deur wordt beschouwd. Het is dus belangrijk om geëxporteerde tekeningen en 
uittrekstaten te controleren.  
 
Controleren van een overzichtstekening aan de hand van een controle-schedule 
Om te controleren of alle deuren op een overzichtstekening genummerd zijn, kan ter controle een schedule 
gemaakt worden. Alle objecten binnen de family Doors worden in een dergelijke tabel opgenomen. Aan de 
hand van de parameter Mark (het unieke nummer van een deur) is dan na te gaan of een parameter is ingevuld 
of niet. Elke deur wordt apart in de schedule opgenomen en de parameterwaarden worden daarnaast 
weergegeven. Wanneer in de geëxporteerde tabel een cel leeg is in de kolom Mark, is te zien dat die deur geen 
uniek nummer heeft of dat de architect een fout heeft gemaakt bij het aanmaken van Door Tags.  
 
Controleren van een tekening aan de hand van filters 
Het controleren of een bepaalde parameter voor alle deuren is ingevuld is ook eenvoudig uit te voeren door 
gebruik te maken van een grafisch filter. Aan de hand van de kleuren is dan snel te zien welke 
parameterwaarde is ingevuld, of wanneer deze juist niet is ingevuld. Deuren waarbij een parameter in een filter 
niet is ingevuld, zullen namelijk zwart blijven. In het geval van een tekening die de brandwerendheid van 
elementen weergeeft is snel na te gaan of deze waarde correct is; als alle wanden van een ruimte 60 minuten 
brandwerendheid moeten zijn, maar de deur heeft een brandwerendheid van 30 in het model is aan de hand 
van het kleurverschil snel te zien dat een van de twee elementen de verkeerde parameterwaarde heeft.  
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Figuur 5.9: bij de zwarte wanden is de parameter “wbdbo” niet ingevuld 

 
Het controleren van hoeveelheden 
Bij het maken van een uittrekstaat of sluitplan is het belangrijk dat alle parameters (correct) zijn ingevuld. Het is 
eenvoudig na te gaan bij welke deuren een parameter niet is ingevuld. Door een controle-schedule aan te 
maken met de parameter Mark en de parameters uit de gemaakte uittrekstaat kan snel nagegaan worden of 
een parameter ingevuld is of niet, zoals te zien in figuur 5.10. Bij een overzichtstekening wordt gebruik gemaakt 
van Door Tags om de parameter met het unieke nummer naast een deur weer te geven. Wanneer de architect 
meerdere Door Tags aanmaakt, wordt het mogelijk om ook andere parameters naast de deur weer te geven. 
Op die manier wordt het mogelijk om snel bij elke deur te controleren of de parameter juist is ingevuld.  
 

 
Figuur 5.10: de parameter “slottype” is bij 15 deuren niet ingevuld. Aan de hand van de parameter Mark is na te gaan bij welke deuren 
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Overige model- en tekeningcontroles 
Naast het controleren van de tekeningen en uittrekstaten kan het model ook op andere manieren 
gecontroleerd worden.  
 
Clashdetectie met NavisWorks Manage 
Naast het presenteren en inzichtelijk maken van een ontwerp kan een 3D model ook gebruikt worden om 
clashcontroles uit te voeren. Een 3D model bestaat uit verschillende elementen (zoals vloeren, wanden, 
kolommen, etc.). Wanneer zulke elementen elkaar snijden (een clash) kan dit opgemerkt worden door middel 
van een clashcontrole. In figuur 5.11 is een voorbeeld van een dergelijke clash te zien: hier steekt een deel van 
de constructie (rood) door een vloerelement (grijs). Door in 3D te werken kunnen dergelijke clashes vaak al 
tijdens het modelleren gezien worden.  
 

 
Figuur 5.11: een clash waarbij de constructie door een vloer steekt 

 
Heijmans maakt tweewekelijks een coördinatiemodel van de aspectmodellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van Navisworks Manage 2013. Op dat moment wordt ook een clashdetectie uitgevoerd aan de hand van de 
aangeleverde modellen. De rapportage van deze clashdetectie wordt gecommuniceerd naar de ontwerpende 
partijen, zodat deze de gedetecteerde clashes kunnen verhelpen danwel in de ontwerpvergaderingen te 
bespreken. Standaard worden de volgende modellen geclashed: bouwkundig-constructief, installaties-
bouwkundig, installaties-constructief.  
 
Reguliere tekeningcontroles 
Ook reguliere tekeningcontroles kunnen uitgevoerd worden met behulp van BIM. In plaats van een traditionele 
tekening kan gebruik gemaakt van de verschillende views van plattegronden in Revit. Het controleren van 
geëxporteerde tekeningen kan ook in combinatie met BlueBeam of Design Review. Design Review is een 2D/3D 
viewer die de bestandformaten dwf(x), pdf, dwg en diverse afbeeldingsformaten ondersteund. Deze viewer 
maakt het mogelijk om documenten rechtsreeks te importeren en te voorzien van opmerkingen. De partij die 
de tekeningen uitgeeft kan vervolgens op de opmerkingen reageren; ook deze reactie wordt door Design 
Review in de tekening zelf opgenomen. Een andere mogelijkheid in Design Review is het vergelijken van twee 
tekeningversies, door beiden in te laden. Het programma kan dan wijzigingen in de nieuwe versie detecteren. 
BlueBeam wordt voornamelijk gebruikt om documenten te beheren en tekeningen te controleren. De 
onderscheidende functie van BlueBeam is het standaardiseren en monitoren van opmerkingen, die centraal 
worden opgeslagen.  

5.1.8 Het maken van een sluitplan 
In Revit kan op verschillende manieren ingevoerd worden hoe welke gebruikersgroepen toegang hebben in het 
gebouw. De manier waarop dit ingevoerd wordt, verschilt per project maar wordt altijd per deur aangegeven.  
 
Er zijn twee mogelijkheden:  
 

• De parameter “toegangsverlening” kan tekstuele waarden bevatten. Zoals Groep A, Groep B, Groep 
A+B. Er is dus één parameter die beschrijft wie toegang heeft tot die deur 

• Er wordt een parameter per gebruikersgroep aangemaakt. Per gebruikersgroep wordt aangegeven of 
deze toegang heeft of niet (Yes/No of een vinkje). Er zijn dus meerdere parameters die beschrijven wie 
toegang heeft tot die deur 
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Om een sluitplan te kunnen maken in BIM, moet de werkvoorbereiding de mogelijkheid hebben om zelf 
informatie toe te voegen aan het model. Immers moeten zij aan de hand van het invullen van een 
parameterwaarde aangeven welke gebruikersgroepen toegang hebben tot een bepaalde ruimte. Het voeren 
van overleg kost de meeste tijd bij het opstellen van een sluitplan; hierbij wordt met de opdrachtgever bepaald 
welke gebruikersgroepen toegang hebben tot welke delen van het gebouw. Het maken van een sluitplan zal 
door het gebruik van BIM niet veel sneller gaan.  
 
In het geval dat de architect het model niet vrijgeeft en het dus niet mogelijk is om zelf informatie toe te 
voegen aan het model, kan het sluitplan niet uitgewerkt worden in Revit. Het sluitplan zal dan op de 
traditionele manier uitgewerkt moeten worden. Het is mogelijk om vanuit het model een tabel te exporteren 
met een overzicht van ruimtes/deuren en de verschillende gebruikersgroepen. De werkvoorbereiding hoeft 
deze opzet alleen maar in te vullen, maar dit zal de werkvoorbereiding nauwelijks tijd besparen.  
 
Activiteit Verandering in proces bij gebruik BIM 
Bepalen welke 
gebruiksgroepen er zijn 

 

Bepalen welke zones er zijn  
Opstellen hiërarchie zones  
Overleggen welke zones 
toegankelijk zijn voor wie 

 

Sluitplan invullen in Excel Per deur de toegang invullen in Revit 
 Schedule kan door Revit geëxporteerd worden naar Excel 
Tabel 5.6: procesveranderingen bij het maken van een sluitplan 

5.2 Vormgeving van het hulpmiddel  

Zoals gezegd is het hulpmiddel een nieuw voorbereidingsproces, dat wordt vormgegeven als een website (zie 
paragraaf 4.1). In deze paragraaf wordt het ontwerp van de website besproken.  

5.2.1 Hoofdstructuur van de website 
In figuur 5.12 is de hoofdstructuur van de website te zien. Op de volgende pagina is een uitgebreidere 
structuuropbouw te zien. In deze paragraaf wordt de globale opbouw van de website besproken, in de 
volgende paragraven worden opeenvolgend de drie onderdelen van de website besproken.  
 

 
Figuur 5.12: globale structuuropbouw van de website 
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Figuur 5.13: gedetailleerde structuuropbouw van de website 
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In figuur 5.13 zijn de verschillende pagina’s van de website te zien. Op de hoofdpagina kan een keuze gemaakt 
worden voor de verschillende onderdelen: Voorbereiding BIM, Gebruik BIM en Beheer BIM. De rode, blauwe 
en groene kaders geven de opbouw in onderdelen van de website weer. Kort uitgelegd staat op de homepage 
voor wie welk onderdeel bedoeld is en welke informatie er te vinden is.  
 
De zwarte kaders in het schema representeren webpagina’s. De lijnen tussen kaders geven links tussen de 
verschillende webpagina’s weer. Een groen kader representeert geen webpagina maar een Excelbestand of 
standaarddocument van Heijmans. Deze Excelbestanden bevatten checklists met afspraken, of in het geval van 
informatie in het model, bevat de checklist een lijst van parameters die in het model moet worden 
opgenomen. Checklists moeten per project ingevuld worden en kunnen eventueel aangevuld worden. Om deze 
reden worden de checklists als Excelbestanden op de website geplaatst.  

5.2.2 Het onderdeel Voorbereiding BIM 
In figuur 5.13 is het onderdeel Voorbereiding BIM omlijnd met een rood gestreept kader. Dit onderdeel van de 
website is bedoeld voor degene die het model gaat invullen. Bij projecten waarbij in een coördinatiemodel 
wordt gewerkt zal dit de architect zijn. In toekomstige projecten kan het ook zo zijn dat de werkvoorbereider 
zelf parameters aanmaakt en invult. Dit onderdeel is onderverdeeld in twee delen: een inleiding voor 
architecten en handleidingen voor het invullen van het BIM.  
 
De inleiding voor architecten legt het doel van de website uit aan de architect. Hier wordt uitgelegd waarom 
Heijmans een handleiding heeft voor architecten, waarom het belangrijk is dat de architect bepaalde 
parameters aanmaakt in het model en waarom dit op een manier moet gebeuren die door Heijmans is 
vastgelegd. De rolverdeling tussen de architect en Heijmans wordt op een aparte pagina uitgelegd. Deze 
rolverdeling beschrijft wie verantwoordelijk is voor het aanmaken en invullen van informatie in het model op 
het gebied van binnendeuren en binnenkozijnen, en op welke manieren dit gaat plaatsvinden.  
 
Het onderdeel Invullen BIM bestaat uit een aantal handleidingen voor het invullen van het BIM en kan zowel 
door de architect als de werkvoorbereider gebruikt worden. Er worden aandachtspunten bij het modelleren 
van binnendeuren besproken, waarna een overzicht van parameters die in het model moeten worden 
opgenomen wordt gegeven. Dit deel van de website en de bijbehorende handleidingen moeten er voor zorgen 
dat de informatie die de werkvoorbereiding nodig heeft wordt opgenomen in het BIM.  

5.2.3 Het onderdeel Gebruik BIM 
In figuur 5.13 is het onderdeel Gebruik BIM omlijnd met een blauw gestreept kader. Dit onderdeel van de 
website is bedoeld voor de werkvoorbereider. Het eerste deel is een inleiding die duidelijk moet maken wat de 
voordelen van het werken in BIM zijn en waarom deze overstap gemaakt zou moeten worden. Het tweede deel 
bevat de omschrijving van het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen dat op BIM 
is gebaseerd.  
 
Op de hoofdpagina van dit onderdeel staan links naar pagina’s met procesbeschrijvingen (zoals het maken van 
een deur- en kozijnstaat). Op deze pagina’s wordt aan de hand van SADT-schema’s duidelijk gemaakt hoe dit 
proces verloopt en wat de verschillen zijn ten opzichte van de traditionele processen. Aan elke activiteit die in 
BIM wordt uitgevoerd wordt een handleiding voor dat onderdeel in Revit gekoppeld, herkenbaar aan de 
blauwe kaders in figuur 5.13. Op deze webpagina’s staat stap voor stap beschreven hoe bepaalde activiteiten 
(zoals het maken van een schedule) in Revit moeten worden uitgevoerd.  

5.2.4 Het onderdeel Beheer BIM 
In figuur 5.13 is het onderdeel Beheer BIM omlijnd met een groen gestreept kader. Het laatste onderdeel van 
de website bevat checklists die gebruikt kunnen worden bij het startoverleg over BIM. Deze checklists bevatten 
afspraken over verschillende onderdelen die te maken hebben met het BIM, zowel over de inhoud van het BIM 
(modelleerafspraken en benodigde parameters) als afspraken die met andere leden van het projectteam 
gemaakt moeten worden. Deze afspraken vormen tezamen een checklist voor het opstellen van een BIM 
protocol. Daarnaast zijn ook enkele standaarddocumenten, zoals BIM plannen en de nieuwste versie van de 
Information Delivery Manual (IDM) van Heijmans.  
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5.2.5 Het ontwerp van de website 
In figuur 5.14 is een screenshot te zien van de homepage van de website. Links is een menu te zien met daarin 
de belangrijkste links. Door de muis op een onderdeel van het menu te houden komen er meer links 
beschikbaar.  
 
Op de homepage staan drie knoppen, bedoeld voor de architect, werkvoorbereider en modelmanager. Nadat 
de gebruiker op de knop drukt die voor hem van toepassing is, krijgt deze een korte toelichting over het 
onderdeel van de website dat voor hem van toepassing is. Onder de knop werkvoorbereiding staat 
bijvoorbeeld uitgelegd dat deze website het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en 
binnenkozijnen beschrijft en hierbij handleidingen voor Revit bevat. De korte toelichting bevat ook een link 
naar de hoofdpagina van dat onderdeel en belangrijke links, zoals het overzicht van het nieuwe 
voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen.  
 

 
Figuur 5.14: screenshot van de homepage van de website 

 
Elk onderdeel heeft zijn eigen introductiepagina, waar een inleiding gegeven wordt over dat deel van de 
website. De inhoud wordt beschreven en links naar de belangrijkste procesbeschrijvingen en handleidingen 
worden hier nogmaals gegeven.  
 
De meeste informatie is opgenomen in het onderdeel Gebruik BIM, dat het nieuwe voorbereidingsproces voor 
binnendeuren en binnenkozijnen beschrijft. Voor de belangrijkste activiteiten zijn procesbeschrijvingen 
opgenomen, waarin de verschillen met het traditionele proces worden uitgelegd. De gevolgen van deze 
veranderingen, zowel voor- als nadelen, worden hierbij ook genoemd. Bij deze procesbeschrijvingen horen ook 
handleidingen die beschrijven hoe met behulp van Revit deze activiteiten uitgevoerd kunnen worden.  
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Figuur 5.15: screenshot van de pagina met het overzicht van activiteiten en bijbehorende handleidingen 

 
Bovenaan deze handleidingen staat een SADT-schema, dat globaal beschrijft hoe een activiteit in Revit moet 
worden uitgevoerd. In figuur 5.16 is een screenshot te zien van een handleiding. Het SADT-schema functioneert 
ook als een keuzemenu. Door op één van de stappen van het proces te klikken verspringt de pagina naar dat 
deel van de handleiding. Aan de hand van tekst en screenshots van Revit wordt duidelijk gemaakt hoe de 
activiteiten in het nieuwe voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen uitgevoerd kunnen 
worden. Elke handleiding is ook als PDF beschikbaar zodat deze makkelijk afgedrukt kunnen worden.  
 

 
Figuur 5.16: screenshot van een pagina met een handleiding 
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6 Evaluatie 

Dit hoofdstuk bespreekt de toetsing van het hulpmiddel. In eerste instantie is het hulpmiddel getoetst aan het 
eerder opgestelde programma van eisen. Vervolgens is berekend hoe groot de tijdsbesparing is die het nieuwe 
voorbereidingsproces kan opleveren.  

6.1 Toetsing aan het programma van eisen 

Om een hulpmiddel te kunnen ontwerpen moet een programma van eisen worden opgesteld. In hoofdstuk 4 is 
het complete programma van eisen terug te vinden. Voordat het hulpmiddel getoetst is aan de 
onderzoeksdoelstelling is het hulpmiddel getoetst aan het programma van eisen. In tabel 6.1 is het programma 
van eisen samengevat en is aangevinkt of het nieuwe voorbereidingsproces, vormgegeven als een website, 
voldoet aan het programma van eisen.  
 
Programma van Eisen 
Eisen met betrekking tot het gebruik van het hulpmiddel 
Het gebruik van het hulpmiddel moet een tijdsbesparing van 30% opleveren ? 
Het hulpmiddel draagt deze kennis over:  Hoe het model ingevuld moet worden en met welke 

informatie (Voorbereiding BIM)  

Hoe het model gebruikt kan worden door de 
werkvoorbereiding (Gebruik BIM)  

Hoe het model onderhouden en beheerd moet 
worden (Beheer BIM)  

Wat de voordelen van BIM zijn  
Draagt kennis over via:  Handleidingen, checklists en procesbeschrijvingen  
Eisen aan de inhoud van het onderdeel Voorbereiding BIM 
Bevat kennis over het invullen van het model:  Het modelleren van binnendeuren en 

binnenkozijnen  

Het aanmaken en invullen van parameters  
Een overzicht van benodigde informatie  

Eisen aan de inhoud van het onderdeel Gebruik BIM 
Bevat kennis over het gebruik van het model:  Beschrijft de voordelen van BIM  

Beschrijft het nieuwe voorbereidingsproces  
Bevat handleidingen voor Revit en Navisworks  

Eisen aan de inhoud van het onderdeel Beheer BIM 
Bevat kennis over:  Benodigde kennis en middelen  

Benodigde afspraken rondom BIM  
Eisen voor gebruik en onderhoud van de website 
Heijmans Utiliteit is verantwoordelijk voor de website  
De website is voor alle betrokken partijen beschikbaar  
De website is toepasbaar op elk project van Heijmans Utiliteit  
Tabel 6.1: toetsing van het hulpmiddel aan het programma van eisen 

 
Te zien is dat het hulpmiddel aan het opgestelde programma van eisen voldoet. Om te toetsen of het gebruik 
van het hulpmiddel daadwerkelijk leidt tot een tijdsbesparing van 30% leidt bij het voorbereiden van 
binnendeuren en binnenkozijnen, moet een vergelijking gemaakt worden tussen de tijdsduur van activiteiten in 
het traditionele en nieuwe voorbereidingsproces.  

6.2 Het berekenen van een tijdsbesparing 

Op verschillende projecten zijn metingen uitgevoerd naar de tijdsduur van verschillende activiteiten binnen het 
voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen. De eerste set metingen is uitgevoerd op 
projecten waar nog niet met BIM werd gewerkt (zie paragraaf 2.3). Voor de tweede set metingen is het nieuwe 
voorbereidingsproces als website overgedragen naar de werkvoorbereiding.  
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Vervolgens is onderzocht hoe lang dezelfde activiteiten binnen het nieuw ontworpen voorbereidingsproces 
duurde. Door een vergelijking te maken tussen deze twee sets metingen kan berekend worden hoe groot een 
mogelijke tijdsbesparing is.  
 
Het was echter niet mogelijk zijn om op een project zowel een nulmeting als een tweede tijdmeting (toetsing) 
uit te voeren, omdat de binnendeuren en binnenkozijnen over het algemeen ofwel traditioneel ofwel met BIM 
uitgewerkt worden, maar niet volledig traditioneel én volledig in BIM binnen één project. De projecten waarbij 
een nulmeting is uitgevoerd zijn dus niet de projecten zijn waar ook de tweede meting is uitgevoerd. Zie ook 
paragraaf 1.2.2. Verschillende factoren hebben invloed op de tijd die nodig is om een activiteit uit te voeren 
met behulp van BIM. Het gaat hier om de volgende factoren:  
 

• Ervaring van de werkvoorbereider met BIM: een werkvoorbereider die al ervaring heeft met Revit 
weet van tevoren hoe hij bepaalde activiteiten met BIM kan uitvoeren, waardoor dit minder tijd kost 

• De grootte en complexiteit van het project: het maken van een uittrekstaat neemt meer tijd in beslag 
naarmate er meer deuren in een project zitten. Het uitvoeren in Revit is niet afhankelijk van het aantal 
deuren, waardoor de tijdbesparing groter wordt bij grote projecten 

• De informatiekwaliteit van het BIM: hoe meer informatie het model bevat, des te minder 
aanpassingen de werkvoorbereider hoeft te maken aan gegenereerde tekeningen en hoe completer 
de basis voor de deur- en kozijnstaat is 

• De mogelijkheid om zelf informatie in het model toe te voegen: sommige activiteiten, zoals het 
maken van een sluitplan, zijn afhankelijk van de mogelijkheid om informatie aan het model toe te 
voegen 

• Het herhalen van activiteiten: het werken in BIM levert een tijdsbesparing op. Wanneer activiteiten 
vaker herhaald worden, neemt de totale tijdsbesparing steeds verder toe 

 
Het grootste verschil tussen de onderzochte projecten is het aantal binnendeuren. Het aantal deuren heeft 
invloed op enkele activiteiten in het traditionele proces; het aantal deuren tellen bij het maken van een 
uittrekstaat duurt langer wanneer het project meer deuren bevat. Dit geldt ook voor het maken van 
verschillende soorten tekeningen, zoals demarcaties. Deze factor is echter alleen van invloed op het 
traditionele proces; het zoeken en tellen naar deuren wordt door Revit uitgevoerd in het nieuwe proces. Om de 
projecten beter te kunnen vergelijken qua grootte, is gebruik gemaakt van weegfactoren bij de activiteiten 
demarcatietekeningen maken, uittrekstaten maken en het maken van een deur- en kozijnstaat. Bij andere 
activiteiten is geen weegfactor toegepast. De tijdsduur van het grootste project wordt naar beneden bijgesteld 
en de tijdsduur van het kleinste project wordt naar boven bijgesteld. De factor waarmee dit gebeurt moet voor 
beide uitersten gelijk zijn. Het aantal deuren bij de onderzochte projecten lag ongeveer tussen 300 (project 
CZE) en 900 (project NMM) deuren per project, een factor 3. Om een gelijke weegfactor te vinden voor het 
kleinste en het grootste project is berekend dat deze factor √3 bedraagt:  
 

300 * 3 = 900 
300 * √3 = 520   520 * √3 = 900 

300 * 1,73 = 520  520 * 1,73 = 900 
Weegfactor klein project: 1,73 

Weegfactor groot project: 1/1,73 = 0,58 
 
Maar omdat er geen directe relatie bestaat tussen het aantal deuren en de tijd die een activiteit in beslag 
neemt (er spelen namelijk meerdere factoren een rol, zie hierboven) zijn deze factoren bijgesteld. De factor 
voor kleinere projecten is verlaagd naar 1,5 en de factor voor grotere projecten is verhoogd naar 0,67. Aan de 
hand van het aantal binnendeuren zijn tussenliggende factoren bepaald voor de andere traditionele projecten. 
Na het bijstellen van de gemeten tijdsduren is gebleken dat de resulterende waarden dichter bij elkaar lagen en 
beter vergeleken konden worden. In de tijden die in dit hoofdstuk worden genoemd zijn de weegfactoren al 
meegenomen om de resultaten overzichtelijk te houden.  

6.2.1 Gebruikte berekeningsmethode 
Als eerste is bepaald wat de gemiddelde tijdsduur van een activiteit in het traditionele proces is. Uit de 
verschillende nulmetingen wordt per activiteit bepaald hoe lang deze duurt wanneer deze voor het eerst wordt 
uitgevoerd en hoe lang de activiteit duurt wanneer deze herhaald wordt.  
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In tabel 6.2 zijn de metingen te zien voor het maken van een demarcatie zonder het gebruik van BIM. In bijlage 
5 zijn alle tijdmetingen voor de “traditionele” situatie te vinden.  
 
Het maken van een set demarcatietekeningen zonder het gebruik van BIM 
 Eerste keer Herhaling 
Betacampus Leiden 9,6 uur 5,6 uur 
Nationaal Militair Museum 8,5 uur 5,0 uur 
Timmerhuis Rotterdam 7,2 uur 4,6 uur 
 Gemiddeld: 8,4 uur Gemiddeld: 5,1 uur 
Tabel 6.2: het berekenen van de gemiddelde tijdsduur van een activiteit zonder het gebruik van BIM 

 
Op eenzelfde manier wordt ook de gemiddelde tijdsduur van dezelfde activiteiten berekend wanneer met BIM 
wordt gewerkt. Het gaat hierbij om metingen op projecten waar het 3D model is voorbereid aan de hand van 
het hulpmiddel en waarbij de werkvoorbereiding gebruik maakt van het hulpmiddel. In bijlage 6 zijn alle 
tijdmetingen voor de situatie waar BIM wordt toegepast te vinden.  
 
Het maken van een set demarcatietekeningen met het gebruik van BIM 
 Eerste keer Herhaling 
Laurentiusziekenhuis Roermond 3,0 uur 1,5 uur 
DSM Lab 6 Delft 3,2 uur 1,8 uur 
 Gemiddeld: 3,1 uur Gemiddeld: 1,7 uur 
Tabel 6.3: het berekenen van de gemiddelde tijdsduur van een activiteit met het gebruik van BIM 

 
Om te bepalen hoe groot de mogelijke tijdsbesparing is, worden totale doorlooptijden berekend. Dit is de tijd 
die nodig is om alle activiteiten één keer uit te voeren. Dit wordt berekend door alle gemiddelde tijden bij 
elkaar op te tellen. Dit wordt gedaan voor de traditionele situatie (alles eerste keer uitvoeren), traditionele 
situatie (alles wordt een keer herhaald), het nieuwe proces (alles eerste keer uitvoeren) en het nieuwe proces 
(alles wordt een keer herhaald). Door de totale looptijden vervolgens te vergelijken, kan een tijdsbesparing 
bepaald worden.  
 
Zo wordt de tijd die nodig is om alle activiteiten één keer met BIM uit te voeren vergeleken met de tijd die 
nodig is om alle activiteiten één keer op de traditionele manier uit te voeren. Het resultaat is de mogelijke 
tijdsbesparing. Ditzelfde wordt gedaan voor het herhalen van activiteiten. Er is gekozen voor deze methode 
omdat niet bekend is hoe vaak elke activiteit binnen een project wordt uitgevoerd, maar het is in elk geval 
zeker dat deze minimaal één keer worden uitgevoerd en dat er activiteiten zijn die meerdere malen worden 
uitgevoerd binnen een project (zoals het maken van verschillende soorten tekeningen).  
 
Daarnaast wordt ook een vergelijking gemaakt om te berekenen hoe groot de tijdsbesparing per activiteit is. 
Zie ook tabel 6.4 waarin voor het maken van een set demarcatietekeningen een voorbeeld is gegeven. De 
gemiddelde tijdsduur is hierboven berekend. De besparing wordt berekend door de tijdsduur met BIM te delen 
door de tijdsduur zonder BIM. Het resultaat is een factor. Een factor van 0,37 (de tijdsduur met BIM is 37% van 
de tijdsduur zonder BIM) betekent dan dat het gebruik van BIM bij die activiteit een tijdsbesparing van maar 
liefst 63% kan opleveren. Zo wordt duidelijk hoeveel tijd het gebruik van het nieuwe proces kan besparen bij 
een individuele activiteit.  
 
Berekenen van tijdbesparingen die het gebruik van BIM oplevert 
Demarcatietekeningen maken  Eerste keer Herhaling 
Zonder BIM 8,4 uur 5,1 uur 
Met BIM 3,1 uur 1,7 uur 

Besparingen (factor) 0,37 0,33 
Tabel 6.4: het berekenen van tijdsbesparingen aan de hand van de gemiddelde tijdsduur (per activiteit) 
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6.2.2 Resultaten tijdmetingen 
Uit deze metingen is aan de hand van een gewogen gemiddelde de tijdsduur van deze activiteiten zonder het 
gebruik van BIM berekend. Het gewogen gemiddelde is bepaald aan de hand van de projectgrootte, met het 
aantal binnendeuren als meetfactor. Een project met meer binnendeuren is weegt dus zwaarder bij het 
bepalen van de gemiddelde tijdsduur (zie de vorige paragraaf voor uitleg over deze weegfactoren).  
 
Activiteiten zonder BIM Gemiddelde tijdsduur eerste keer Gemiddelde tijdsduur herhaling 
Overzichtstekeningen maken 12,0 uur 9,0 uur 
Deur- en kozijnstaat aanmaken 52,0 uur  
Demarcatietekeningen maken 8,4 uur 5,1 uur 
Uittrekstaten maken 4,9 uur 3,1 uur 
Offertes aanvragen 17,2 uur 3,9 uur 
Tekeningen controleren 22,0 uur 22,0 uur 
Sluitplan maken 24,0 uur  

Totaal 140,5 uur 43,1 uur 
Tabel 6.5: overzicht gemiddelde tijdsduur van activiteiten zonder het gebruik van BIM 

 
In bovenstaande tabel 6.5 is de gemiddelde tijdsduur van zeven activiteiten te zien wanneer de 
werkvoorbereider geen gebruik maakt van BIM. Het is te zien dat het herhalen van activiteiten minder tijd kost. 
Zo gaat het aanvragen van offertes bijvoorbeeld een stuk sneller wanneer aanvullende offertes worden 
aangevraagd, omdat de inkoopinformatie al samengesteld is. Dit is dus een deelactiviteit die niet meer 
(volledig) uitgevoerd wordt, waardoor de activiteit minder tijd in beslag neemt.  
 
Daarnaast is te zien dat bij het maken van de deur- en kozijnstaat en het maken van een sluitplan alleen 
gekeken is naar de eerste keer dat deze activiteiten worden uitgevoerd. Voor de deur- en kozijnstaat is bepaald 
hoe lang het duurt voordat de eerste versie gereed is bij aanvang van een project. Deze versie wordt 
gedurende het project steeds aangevuld en niet opnieuw gemaakt. Omdat op de bezochte projecten de deur- 
en kozijnstaat al gemaakt was is hiervoor een schatting gemaakt door de werkvoorbereider. Een sluitplan 
wordt eveneens eenmalig gemaakt. Het kan voorkomen dat het sluitplan naderhand gewijzigd wordt, maar het 
wordt in elk geval niet volledig opnieuw opgesteld en ingevuld.  
 
Activiteiten met BIM Gemiddelde tijdsduur eerste keer Gemiddelde tijdsduur herhaling 
Overzichtstekeningen maken 5,0 uur 3,8 uur 
Deur- en kozijnstaat aanmaken 42,5 uur  
Demarcatietekeningen maken 3,1 uur 1,7 uur 
Uittrekstaten maken 2,8 uur 1,5 uur 
Offertes aanvragen 9,9 uur 3,6 uur 
Tekeningen controleren 21,0 uur 21,0 uur 
Sluitplan maken 24,0 uur  

Totaal 107,3 uur 31,6 uur 
Tabel 6.6: overzicht gemiddelde tijdsduur van activiteiten met het gebruik van BIM en het hulpmiddel 

 
In bovenstaande tabel 6.6 zijn de resultaten te zien van activiteiten waarbij BIM wordt gebruikt. Ook hier is het 
maken van de deur- en kozijnstaat een schatting. Deze schatting is gebaseerd op de hoeveelheid informatie die 
aanwezig is in het 3D model; wanneer bijvoorbeeld 25% van alle benodigde informatie in de deur- en 
kozijnstaat al in het model is opgenomen (project DSM Delft) betekent dit dat de geexporteerde Excelstaat al 
voor een kwart is ingevuld. Van de gemiddelde tijdsduur van het traditioneel aanmaken van een deur- en 
kozijnstaat wordt dan 25% afgetrokken, omdat de rest van de deur- en kozijnstaat handmatig ingevuld moet 
worden. Voor het aanvragen van offertes is ook geen volledige meting uitgevoerd; de traditionele 
processtappen als het opstellen van een brief en dergelijke zijn ook in het nieuwe proces aanwezig. Het 
samenstellen van het informatiepakket verandert wel (zie paragraaf 5.1.5). Hierbij is de traditionele tijdsduur 
voor het aanmaken van tekeningen en uittrekstaten vervangen door de tijdsduur voor het aanmaken van 
tekeningen en uittrekstaten in BIM. Op deze manier is bepaald hoe lang het aanvragen van offertes in het 
nieuwe proces duurt.  
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6.2.3 Het berekenen van tijdsbesparingen 
De totale doorlooptijden zijn bekend en worden vergeleken in tabel 6.7. De totale doorlooptijden zijn berekend 
in de vorige paragraaf. De doorlooptijden voor alle activiteiten die voor de eerste keer worden uitgevoerd, 
worden vergeleken. Ook de doorlooptijd wanneer activiteiten één keer worden herhaald worden vergeleken.  
 
Activiteiten met BIM Doorlooptijd eerste keer Doorlooptijd herhaling 
Traditioneel proces 140,5 uur 43,1 uur 
Nieuw proces 107,3 uur 31,6 uur 

Besparing door nieuw proces 24% 27% 
Tabel 6.7: het vergelijken van de totale doorlooptijden 

 
Wanneer alle activiteiten voor de eerste keer worden uitgevoerd, kan het nieuwe proces een besparing van 
24% opleveren. Wanneer alle activiteiten één keer herhaald worden (met uitzondering van het maken van een 
sluitplan en een deur- en kozijnstaat) levert dit een aanvullende besparing van 27% op de tijd die nodig is om 
de activiteiten te herhalen op de traditionele manier.  
 
Daarnaast is ook per activiteit berekend wat de mogelijke besparing is door het nieuwe proces. De 
berekeningen hiervoor zijn te zien in tabel 6.8, waar de gemiddelde tijdsduur met en zonder BIM met elkaar 
worden vergeleken. De berekeningen voor de gemiddelde tijdsduur zijn te zien in tabel 6.5 en tabel 6.6. Aan de 
hand van deze gemiddelden is een factor bepaald. Het maken van een uittrekstaat duurt traditioneel 
gemiddeld 4,9 uur, wanneer gebruik wordt gemaakt van BIM duurt dit 2,8 uur. Deel deze waarden en de 
uitkomst is factor 0,57. Dit betekent dat het gebruik van BIM bij het maken van een uittrekstaat een 
tijdbesparing oplevert van 43%.  
 
Berekenen van besparingen 
Overzichtstekeningen maken 
Zonder BIM 12,0 uur 9,0 uur 
Met BIM 5,0 uur 3,8 uur 

Factor tijdsduur met BIM 0,42 0,43 
Deur- en kozijnstaat aanmaken 
Zonder BIM 52,0 uur  
Met BIM 42,5 uur  

Factor tijdsduur met BIM 0,82  
Demarcatietekeningen maken 
Zonder BIM 8,4 uur 5,1 uur 
Met BIM 3,1 uur 1,7 uur 

Factor tijdsduur met BIM 0,37 0,33 
Uittrekstaten maken 
Zonder BIM 4,9 uur 3,1 uur 
Met BIM 2,8 uur 1,8 uur 

Factor tijdsduur met BIM 0,57 0,58 
Offertes aanvragen 
Zonder BIM 17,2 uur 3,9 uur 
Met BIM 9,9 uur 3,6 uur 

Factor tijdsduur met BIM 0,58 0,92 
Tekeningen controleren 
Zonder BIM 22,0 uur 22,0 uur 
Met BIM 21,0 uur 21,0 uur 

Factor tijdsduur met BIM 0,95 0,95 
Sluitplan maken 
Zonder BIM 24,0 uur  
Met BIM 24,0 uur  

Factor tijdsduur met BIM 1,00  
Tabel 6.8: het berekenen van de tijdsbesparingen per activiteit 
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De factoren uit tabel 6.8 zijn omgeschreven naar percentages en worden per activiteit opgesomd in tabel 6.9.  
 
Activiteiten met BIM Gemiddelde besparing eerste keer Gemiddelde besparing herhaling 
Overzichtstekeningen maken 58% 57% 
Deur- en kozijnstaat aanmaken 18%  
Demarcatietekeningen maken 62% 68% 
Uittrekstaten maken 43% 52% 
Offertes aanvragen 42% 8% 
Tekeningen controleren 5% 5% 
Sluitplan maken 0%  
Tabel 6.9: het berekenen van de tijdbesparing die het gebruik van BIM en het hulpmiddel oplevert (per activiteit) 

6.3 Resultaten van de toetsing 

Uit de vergelijking van doorlooptijden is naar voren gekomen dat het uitvoeren van activiteiten in het nieuwe 
voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen een tijdsbesparing oplevert. Wanneer alle 
activiteiten één keer volgens het nieuwe proces worden uitgevoerd kan dit een besparing van 24% opleveren 
ten opzichte van het traditionele proces. Het herhalen van activiteiten kan een verdere besparing opleveren. In 
hoofdstuk 5 staat het nieuwe proces beschreven, waar duidelijk wordt dat door het werken in BIM bepaalde 
stappen geautomatiseerd worden (zoals het tellen van hoeveelheden). Hoewel het nodig is om deze 
hoeveelheden en dergelijke te controleren, kost het controleren van hoeveelheden aan de hand van een 
controle-schedule minder tijd dan het handmatig tellen van alle hoeveelheden.  
 
Het herhalen van activiteiten levert een verdere tijdbesparing op. Bij het maken van een set 
demarcatietekeningen is de werkvoorbereider minder tijd kwijt wanneer hij dit met BIM doet. Wanneer hij 
deze set nog een keer in BIM maakt, gaat dit nog sneller omdat de eerder aangemaakte filters opnieuw 
gebruikt kunnen worden. In het geval van demarcatietekeningen hoeven dus niet alle stappen nog een keer 
doorlopen te worden, wat een verdere tijdbesparing oplevert.  
 
Activiteiten die de meeste tijdbesparing opleveren zijn het maken van overzichtstekeningen, 
demarcatietekeningen en uittrekstaten. Dit zijn normaliter tijdrovende activiteiten, maar het gebruik van BIM 
zorgt er voor dat verschillende deelprocessen automatisch kunnen verlopen. Het aanvragen van offertes zal de 
eerste keer ook een stuk sneller gaan, omdat het samenstellen van het informatiepakket sneller gaat (hier 
vallen ook het maken van uittrekstaten en tekeningen onder). Wanneer aanvullende offerteaanvragen worden 
verstuurd is deze informatie al samengesteld, of hoeven de eerder gemaakte documenten hooguit bijgewerkt 
te worden. De besparing is de tweede keer dus minder groot, maar nog altijd groter dan bij het traditionele 
proces.  
 
Het maken van een deur- en kozijnstaat gaat iets sneller ten opzichte van het traditionele proces, omdat deze 
voor een deel al ingevuld is (deze informatie is namelijk direct afkomstig uit het BIM). In paragraaf 5.1.3 staat 
beschreven op welke manieren de deur- en kozijnstaat aangevuld kan worden. Dit is afhankelijk van de 
mogelijkheid die de werkvoorbereider heeft om zelf informatie in het model toe te voegen. Een verdere 
tijdsbesparing hierbij is dus projectafhankelijk.  
 
Het controleren van tekeningen en het maken van een sluitplan in BIM levert nauwelijks een tijdbesparing op. 
De tekeningen van de architect komen voor een groot deel uit het model, maar deze zullen alsnog 
gecontroleerd moeten worden. De manier waarop dit gebeurt verschilt niet van het traditionele proces, 
waardoor dit evenveel tijd in beslag neemt.  
 
Het maken van een sluitplan in BIM is überhaupt alleen mogelijk als de werkvoorbereider zelf informatie kan 
toevoegen aan het model. Maar ook als dit het geval is, kost het de werkvoorbereider evenveel tijd om het in 
te vullen in het model als wanneer hij dit in Excel uitwerkt. Ook de overlegronden die horen bij het opstellen 
van een sluitplan blijven gelijk. Hierdoor zal het maken van een sluitplan in BIM dus weinig tot geen 
tijdsbesparingen opleveren.  
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6.4 Terugkoppeling naar de probleemstelling en doelstelling 

In deze paragraaf wordt een terugkoppeling gemaakt van het voorbereiden van binnendeuren en 
binnenkozijnen naar het gehele werkvoorbereidingsproces. Daarna wordt een terugkoppeling gemaakt naar de 
probleemstelling en doelstelling van het afstudeeronderzoek.  

6.4.1 Terugkoppeling naar de gehele werkvoorbereiding 
In deze paragraaf wordt uiteengezet in hoeverre de onderzoeksresultaten op het gebied van binnendeuren en 
binnenkozijnen representatief zijn voor het gehele werkvoorbereidingsproces.  
 
Tijdsduur van activiteiten en tijdsbesparing 
De gemeten (absolute) tijdsduur die in dit onderzoek is bepaald is alleen geldig voor activiteiten op het gebied 
van binnendeuren en binnenkozijnen. De tijdsduur die nodig is om op de traditionele manier een uittrekstaat 
te maken hangt onder andere af van het onderdeel. Het maken van een uittrekstaat voor binnendeuren kan 
dus meer of minder tijd in beslag nemen dan voor andere bouwdelen. De tijdsduur van activiteiten mag dus 
niet één op één overgenomen worden.  
 
Bij de toetsing is aangetoond dat bij het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen het gebruik van 
BIM een tijdsbesparing oplevert. De tijd die bespaard kan worden, hangt onder andere af van de tijdsduur in 
het traditionele proces. De tijdsduur van het traditionele proces is alleen onderzocht voor binnendeuren en 
binnenkozijnen. Omdat niet bekend is hoeveel tijd deze activiteiten in beslag nemen voor andere onderdelen, 
is ook niet eenduidig vast te stellen hoe groot de mogelijke tijdsbesparing door het gebruik van BIM is.  
 
Om een volledig beeld te kunnen geven van de tijd die verschillende activiteiten in beslag nemen moet een 
project gevolgd worden vanaf het moment dat er gestart wordt met de voorbereiding van de binnendeuren en 
binnenkozijnen tot het moment dat deze worden verwerkt op de bouwplaats. Volgens een werkvoorbereider 
van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg kan dit totale proces tot wel een jaar in beslag nemen. De 
periode die voor het afstudeeronderzoek wordt voorgeschreven is vele malen te kort om al deze metingen uit 
te kunnen voeren.  
 
De totale tijdsbesparing hangt ook af van het aantal keren dat een activiteit herhaald wordt; elke herhaling 
levert een extra besparing op ten opzichte van het traditionele proces. Hierdoor is het aannemelijk dat het 
gebruik van BIM de werkvoorbereiding een fikse tijdsbesparing oplevert. Hoe groot deze is voor het totale 
werkvoorbereidingsproces, kan om voorgenoemde redenen helaas niet exact vastgesteld worden.  
 
Het takenpakket van de werkvoorbereiding 
De activiteiten die uitgevoerd worden bij het uitwerken van binnendeuren en binnenkozijnen zijn voor een 
groot deel representatief voor het uitwerken van andere onderdelen. Echter, het maken van een sluitplan of 
deur- en kozijnstaat wordt alleen gedaan bij het uitwerken van binnendeuren en binnenkozijnen. Bij het 
uitwerken van bijvoorbeeld binnenwandafwerkingen is hier geen sprake van. Uit de procesomschrijving in 
hoofdstuk 5 is op te maken dat de werkvoorbereiding het model voornamelijk zal gaan gebruiken voor het 
maken van verschillende soorten tekeningen en. Dit zijn belangrijke activiteiten binnen het totale takenpakket 
van de werkvoorbereiding. Hoewel de het nieuwe proces specifiek is ontworpen als hulpmiddel voor het 
voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen, kan het dus tot op zekere hoogte ook gebruikt worden als 
hulpmiddel bij het voorbereiden van andere onderdelen.  

6.4.2 Terugkoppeling naar de probleemstelling en doelstelling 
In deze paragraaf wordt een terugkoppeling gemaakt naar de probleemstelling en doelstelling van het 
afstudeeronderzoek.  
 
Terugkoppeling naar probleemstelling 
In paragraaf 1.1.6 is de probleemstelling gedefinieerd. Deze luidde als volgt:  
 
Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding levert niet de beoogde tijdsbesparing op voor de 
werkvoorbereider, dit komt door onvoldoende kennis over BIM en software, onvoldoende beschikbare middelen, 
onvoldoende informatiekwaliteit van het BIM, onvoldoende afspraken over het BIM en een aantal overige 
problemen.  

       Afstudeerrapport J. le Granse: Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding   



   
  
  

84 

Deze probleemstelling kwam voort uit de probleemanalyse. De fundamentele problemen uit de 
probleemanalyse zijn terug te vinden in tabel 6.10. Hierin staat ook aangegeven of deze problemen opgelost 
kunnen worden door het gebruiken van de website, die alle informatie omtrent het nieuwe proces bevat.  
 
Fundamenteel / tussenliggend probleem Het nieuwe proces volgens de website Opgelost?  
De werkvoorbereider heeft weinig kennis 
over de voordelen en mogelijkheden van 
BIM; de werkvoorbereider geeft zelf aan 
de meerwaarde van BIM niet te zien 

Website bevat een inleiding over BIM; de 
mogelijkheden en voordelen staan ook beschreven. 
Voordelen worden concreet gemaakt aan de hand 
van de tijdbesparingen 

 

De werkvoorbereider heeft onvoldoende 
kennis van de software (Revit) 

De website bevat handleidingen voor Revit; hoe 
maak je concreet een uittrekstaat per verdieping?  

Leren werken met Revit kost teveel tijd en 
wordt niet als tijdbesparend ervaren 

Revithandleidingen zijn zo uitgebreid mogelijk 
geschreven om het zo makkelijk mogelijk te maken. 
De voordelen qua tijdbesparingen zijn opgenomen 
op de website zodra deze cijfers bekend waren 

 

Er is geen verplichting tot het werken met 
BIM 

Dit is een keuze die per project gemaakt wordt; een 
website verandert hier niets aan.   

Veel (kleine) onderaannemers werken 
alleen in 2D 

Dit is een keuze die per offertespiegel bepaald 
wordt; een website verandert hier niets aan  

Onvoldoende afspraken over de manier 
waarop het BIM gemodelleerd wordt 

De website bevat aandachtspunten bij het 
modelleren van binnendeuren, bedoeld voor de 
architect. Ook bevat de website een overzicht met 
zaken die vooraf besproken moeten worden in een 
project (onderdeel Beheer BIM) 

 

Er is niet volledig bekend welke 
informatie in het BIM nodig is 

De website bevat een overzicht van parameters die 
in het model moet worden opgenomen, wanneer 
deze ingevuld kunnen/moeten worden en een 
taakverdeling voor architecten en 
werkvoorbereiders 

 

Niet iedereen heeft de hardware om het 
Revitmodel te kunnen gebruiken 

Computers kunnen aangevraagd worden; een 
website verandert hier niets aan  

Er is pas laat gestart met het opzetten van 
een BIM; werkvoorbereiding is al gestart 
op traditionele manier 

In principe kan de keuze gemaakt worden om binnen 
een project deels in BIM te gaan werken aan de 
hand van de procesbeschrijvingen 

 

Werkvoorbereider wil zeker weten dat de 
gegevens in het model kloppen, 
aangezien deze door de architect zijn 
ingevoerd 

Bij de handleidingen zijn ook controles opgenomen; 
hoe kun je controleren of de gegevens op de 
tekening / uittrekstaat compleet en correct zijn?  

De werkvoorbereider is onbekend met de 
veranderingen aan het proces wanneer 
BIM toegepast wordt 

De website bevat procesbeschrijvingen. Per activiteit 
wordt duidelijk gemaakt wat de veranderingen zijn 
en de gevolgen hiervan (voordelen, maar ook 
nadelen en aandachtspunten) 

 

Werkvoorbereiding kan zelf geen 
informatie toevoegen in de meeste 
gevallen. Onduidelijke verdeling van 
verantwoordelijkheden over toevoegen 
en beheren van informatie 

De website bevat een korte uitleg over BIMLink en 
mogelijke samenwerkingsmogelijkheden; hangt 
uiteindelijk van het project zelf af. De 
procesbeschrijvingen maken duidelijk dat ook 
zonder zelf informatie aan het model toe te voegen 
het werken in BIM voordelen heeft 

/ 

Tabel 6.10: terugkoppeling van de website naar de oorspronkelijke probleemstelling 

 
Het is te zien dat enkele problemen niet opgelost kunnen worden door het gebruiken van de het nieuwe proces 
dat als website is vormgegeven. Zo kan het gebruik van een website niets veranderen aan het feit dat een 
werkvoorbereider geen informatie kan toevoegen aan het 3D model. Dit is namelijk een projectafhankelijke 
factor. Terugkijkend naar de probleemstelling kan worden geconcludeerd dat de benoemde problemen 
opgelost kunnen worden, waardoor de beoogde voordelen van het gebruik van BIM behaald kunnen worden.  
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Terugkoppeling naar doelstelling 
In paragraaf 1.1.8 is op basis van de probleemstelling een onderzoeksdoelstelling opgesteld. Deze luidde als 
volgt:  
 
Het doel van het afstudeeronderzoek is het ontwikkelen en toetsen van een hulpmiddel dat er voor zorgt dat het 
gebruik van BIM de werkvoorbereiding een tijdsbesparing van 30% oplevert bij het voorbereiden van 
binnendeuren en binnenkozijnen. 
 
Het ontwikkelde hulpmiddel is een nieuw voorbereidingsproces voor binnendeuren en binnenkozijnen, 
vormgegeven als een website. De berekende tijdsbesparing is minimaal 24%, omdat alle activiteiten in het 
voorbereidingsproces tenminste één keer worden uitgevoerd. Het herhalen van activiteiten zorgt voor 
aanvullende besparingen. De uiteindelijke tijdsbesparing is niet exact vast te stellen, omdat niet bekend is hoe 
vaak alle activiteiten herhaald worden binnen een project. Het is dus aannemelijk dat de totale besparing 
tenminste 30% bedraagt, maar het is helaas niet direct vast te stellen of de doelstelling van het 
afstudeeronderzoek behaald is omdat de totale besparing niet vast te stellen is zonder een project van begin 
tot eind te volgen.  

6.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is onderzocht hoe groot de mogelijke tijdsbesparing is bij het nieuwe voorbereidingsproces 
voor binnendeuren en binnenkozijnen. Het nieuwe voorbereidingsproces is als website overgedragen aan 
werkvoorbereiders van twee projecten, waarna is onderzocht hoe lang zij deden over het uitvoeren van 
verschillende activiteiten aan de hand van het nieuwe proces. Er kan worden vastgesteld dat het gebruik van 
de website als handleiding voor het nieuwe proces een tijdbesparing voor de werkvoorbereiding oplevert bij 
het voorbereiden van binnendeuren en binnenkozijnen. Wanneer alle activiteiten één keer worden uitgevoerd, 
is de besparing ongeveer 24%. Het herhalen van activiteiten levert een verdere tijdsbesparing op, maar omdat 
niet bekend is hoe vaak elke activiteit herhaald wordt binnen een project kan niet vastgesteld worden hoe 
groot de uiteindelijke besparing is.  
 
De precieze tijdbesparing is daarnaast afhankelijk van verschillende factoren. Deze tijdsbesparing zal groter 
kunnen worden naarmate de werkvoorbereider meer ervaring krijgt met het werken in BIM, de 
informatiekwaliteit van het model toeneemt en activiteiten vaker herhaald worden. Wanneer de 
werkvoorbereider de mogelijkheid heeft om zelf informatie aan het model toe te voegen kunnen meer 
activiteiten in BIM uitgevoerd worden, wat een verdere tijdsbesparing kan opleveren.  
 
De tijdsbesparing bij het gehele werkvoorbereidingsproces (dus niet alleen het voorbereiden van binnendeuren 
en binnenkozijnen) is ook van meerdere factoren afhankelijk. De besparing die het gebruik van BIM oplevert 
hangt ook af van de tijdsduur van de traditionele activiteit. Omdat bij dit afstudeeronderzoek alleen metingen 
naar de tijdsduur van activiteiten op het gebied van binnendeuren en binnenkozijnen zijn verricht, kan niet 
vastgesteld worden hoeveel tijd bespaard kan worden in het gehele werkvoorbereidingsproces. Omdat het 
takenpakket van de werkvoorbereiding van binnendeuren en binnenkozijnen voor een groot deel overeenkomt 
met het totale takenpakket van de werkvoorbereiding, is het echter aannemelijk dat het gebruik van BIM een 
tijdsbesparing kan opleveren.  
 
Dit afstudeeronderzoek was gericht op het ontwikkelen en toetsen van een hulpmiddel dat er voor zorgt dat 
het gebruik van BIM de werkvoorbereiding een tijdsbesparing van 30% oplevert bij het voorbereiden van 
binnendeuren en binnenkozijnen. Het hulpmiddel, een nieuw voorbereidingsproces vormgegeven als website, 
lost bijna alle fundamentele problemen op die zijn gevonden bij de probleemanalyse. Het was echter niet 
mogelijk om vast te stellen hoe groot de totale tijdsbesparing is. Ondanks dat niet vast te stellen is hoe groot de 
behaalde tijdsbesparing precies is, is het te verwachten dat er een forse tijdsbesparing bij het voorbereiden van 
binnendeuren en binnenkozijnen te behalen is.  
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6.6 Verdere aanbevelingen 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten kan worden aanbevolen om het hulpmiddel in te zetten bij 
toekomstige projecten van Heijmans. De informatiekwaliteit van het model zal in elk geval op het gebied van 
binnendeuren en binnenkozijnen toenemen. Dit zal ook leiden tot een tijdsbesparing voor de 
werkvoorbereider.  
 
Het afstudeeronderzoek zou ook een basis kunnen vormen voor het uitwerken van het vernieuwde (complete) 
werkvoorbereidingsproces op basis van BIM. De procesbeschrijving met handleidingen op de website zou de 
eerste stap kunnen vormen voor het aanleren van basisvaardigheden voor het werken in BIM, maar vormt 
geen complete cursus. Om de werkvoorbereiding optimaal gebruik te kunnen laten maken van de voordelen 
van BIM zal een uitgebreidere cursus nodig zijn. Naast deze aanbevelingen zijn er ook nog enkele 
aanbevelingen ter verbetering van dit afstudeeronderzoek en eventuele vervolgonderzoeken.  

6.6.1 Aanbevelingen voor verbetering van dit afstudeeronderzoek 
Dit afstudeeronderzoek richtte zich voornamelijk op binnendeuren en binnenkozijnen in BIM. Om de 
tijdsbesparingen beter te kunnen onderbouwen, zouden aanvullende metingen op verschillende projecten 
kunnen worden uitgevoerd. Door in een langdurige periode metingen te verrichten, zou de behaalde 
tijdsbesparing beter benaderd kunnen worden. Hierbij zou ook onderzocht kunnen worden hoe vaak 
activiteiten herhaald worden binnen een project.  
 
Om te bepalen hoe nauwkeurig de uiteindelijk berekende tijdsbesparingen zijn, zou ook gekeken kunnen 
worden naar het uitvoeren van deze activiteiten bij het voorbereiden van andere onderdelen. Op die manier 
kan nagegaan worden in hoeverre de tijdsbesparingen bij het voorbereiden van binnendeuren en 
binnenkozijnen representatief zijn voor het gehele werkvoorbereidingsproces.  

6.6.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
De adoptie van BIM binnen het werkvoorbereidingsproces is een proces dat nog steeds in gang is. Dit 
afstudeeronderzoek was gericht op één onderdeel binnen BIM. Er zijn echter nog meer processen binnen de 
werkvoorbereiding, waarvoor de mogelijkheden in BIM kunnen worden onderzocht. Hier volgen een aantal 
suggesties voor vervolgonderzoeken:  
 

• Het voorbereiden van andere onderdelen met behulp van BIM, zoals de ruwbouw. Hierbij kan 
specifiek gekeken worden naar de informatiebehoefte 

• Het uitwerken van het voorbereidingsproces van binnendeuren en binnenkozijnen in BIM naar andere 
afdelingen, zoals calculatie en inkoop. Welke aanvullende informatie is hierbij nodig en hoe kunnen zij 
het BIM gebruiken?  

• De mogelijkheid om het BIM op de bouwplaats te gebruiken door het koppelen van fysieke elementen 
(deuren) en objecten in het 3D model, door bijvoorbeeld QR-codes te gebruiken 

• De manieren om met alle partijen in één model te werken, waarbij iedereen informatie kan toevoegen 
aan het model 
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Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen 

As-built model Een as-built model is een digitale representatie van het gebouw, zoals het gerealiseerd 
is. Alle bouwdelen worden gemodelleerd aan de hand van hun exacte afmetingen, 
positie en specificaties. Op deze manier is het model bruikbaar als informatiebron tijdens 
de exploitatiefase van het gebouw.  

Aspectmodel Een aspectmodel is een BIM dat één discipline beslaat, bijvoorbeeld architectuur. 
Doordat elk discipline zijn eigen (aspect)model heeft bestaat er een duidelijke scheiding 
van verantwoordelijkheden en rechten. Aspectmodellen worden gecombineerd in een 
coördinatiemodel, waardoor het toch mogelijk wordt om integraal te werken en 
ontwerpen.  

BIM BIM staat voor Bouw Informatie Model. BIM is een digitale representatie van een 
bouwwerk, specifiek de functionele en fysieke karakteristieken van het ontwerp. Een 
BIM is een ondersteuning voor activiteiten en besluitvorming binnen de levenscyclus van 
een bouwwerk; van ontwerp, realisatie, tot exploitatie en onderhoud. Een aannemer kan 
zelf een BIM maken en dit aanpassen op de informatie die door derden wordt 
aangeleverd, of meerdere partijen kunnen binnen één BIM werken. BIM-gestuurde 
processen zijn processen die volledig op BIM-gebruik gebaseerd zijn. BIM-ondersteunde 
processen zijn traditionele processen die ondersteund worden door BIM maar hier niet 
volledig op ingericht zijn. De term BIM kan zowel een verwijzing zijn naar een digitaal 
model (een BIM) als naar de werkwijze waar het digitale model wordt gebruikt (BIM).  

BIM2Field BIM2Field is een overkoepelende term voor BIM-gebruik op de bouwplaats. Met behulp 
van een tablet pc kan een uitvoerder op de bouwplaats toegang krijgen tot het BIM. 
Hierdoor is de informatie waar hij op de bouw beschikking toe heeft gegarandeerd up to 
date, handzamer dan papieren tekeningen en ruimtelijk inzichtelijk (3D). Naast de 
ontwerpinformatie kan BIM2Field ook toegepast worden voor bijvoorbeeld keuringen 
aan uitgevoerd werk. Feedback die bij dergelijke keuringen hoort kan dan direct via het 
BIM teruggekoppeld worden.  

BIM2Maintain BIM2Maintain is een overkoepelende term voor het BIM-gebruik tijdens de exploitatie- 
en onderhoudsfase van het gebouw. Informatie voor onderhoud, maar bijvoorbeeld ook 
mogelijkheden om het energieverbruik te monitoren zijn voorbeelden van informatie die 
via BIM2Maintain in het BIM opgenomen kan worden.  

BIMLink BIMLink is een softwareprogramma dat gebruikt kan worden om indirect parameters in 
Revit in te vullen. BIMLink exporteert een Excelbestand met parameters, dat ingevuld 
kan worden door de werkvoorbereiding. Bij het importeren van het ingevulde 
Excelbestand worden de parameters ingevuld. Op deze manier kan een 
werkvoorbereider dus toch informatie toevoegen aan een model dat hij niet zelf kan 
bewerken.  

BIM protocol Een BIM protocol is een document dat door alle betrokken partijen aan het begin van 
een project gezamelijk wordt opgesteld. Een BIM protocol is projectspecifiek. De 
ambities, doelstellingen en afspraken rondom het gebruik van BIM worden hierin door 
de samenwerkende partijen vastgelegd. Een BIM protocol kan tijdens het project 
aangepast worden, omdat niet overal op geanticipeerd kan worden bij aanvang van een 
project. 

BIM roadmap Een BIM roadmap beschrijft de wijze waarop een bouwbedrijf BIM wil gaan gebruiken en 
implementeren. Een BIM roadmap is van toepassing op een heel bedrijf (of bedrijfstak) 
en niet op één project. Een dergelijk projectspecifiek plan is namelijk een BIM protocol.  

Clashcontrole Een clashcontrole is een proces waarbij automatisch geometrische snijpunten in de 
modellen worden gesignaleerd. Wanneer een geometrisch object in het model 
raakvlakken of snijvlakken heeft met andere objecten wordt dit een clash genoemd. 
Sommige clashes zijn fouten (kolommen die door vloeren steken), andere clashes zijn 
geen fouten (kolommen die op de vloer staan). De werkvoorbereider moet de lijst met 
gevonden clashes controleren om na te gaan waar mogelijk fouten in het model zitten.  
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Coördinatiemodel Een coördinatiemodel is een 3D model dat is samengesteld uit meerdere modellen 
(zogenaamde aspectmodellen). Het werken in een coördinatiemodel heeft als voordeel 
dat er duidelijk onderscheid is tussen bijvoorbeeld een bouwkundig en constructief 
(aspect)model. In een coördinatiemodel kan worden gezocht naar botsingen (clashes) 
tussen de verschillende aspectmodellen.  

Demarcatie In een demarcatie wordt een typologie van elementen of bouwdelen gegeven. Het gaat 
hier om de plaats en grove hoeveelheden van elementen. Op een tekening (dit kan 
zowel in 2D als 3D) worden elementen met verschillende kleuren gemarkeerd.  

Deur- en 
kozijnstaat 

Een deur- en kozijnstaat is een totaaloverzicht van alle binnendeuren en binnenkozijnen 
met hun belangrijkste eigenschappen. In een Exceltabel staat op elke regel een 
binnendeur beschreven, waarbij eigenschappen als afmetingen en het bijbehorende 
hang- en sluitwerk worden gegeven.  

DO (definitief 
Ontwerp) 

DO staat voor Definitief Ontwerp. Op basis van een Voorlopig Ontwerp (VO) wordt de 
inschrijving gedaan. Na de gunning wordt het ontwerp door de ontwerpende partij 
verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dit DO vormt de basis voor het Uitvoerings 
Ontwerp (UO).  

Faalkosten Faalkosten zijn alle kosten die onnodig ten behoeve van het eindproduct gemaakt zijn 
door vermijdbaar tekortschieten. Bouwfouten en vertragingen kunnen bijvoorbeeld tot 
onvoorziene extra kosten leiden en zijn dus faalkosten.  

Filter (Revit) Een filter is een grafische instelling van een view in Revit. Een filter kan een element een 
bepaalde kleur of lijndikte geven, indien deze aan een bepaalde voorwaarde doet. Zo 
kunnen elementen op basis van een parameterwaarde verschillende kleuren krijgen. Zo 
kan een demarcatietekening gemaakt worden, of gecontroleerd worden of een 
parameter bij alle elementen (correct) ingevuld is.  

HUMS (Heijmans 
Utiliteit 
Management 
Systeem) 

HUMS is een digitaal systeem waarin gestandaardiseerde bedrijfsprocessen beschreven 
staan. Bij deze beschrijvingen is (voor de meeste processen) aangegeven welke 
informatie de input en output vormt. Ook staan voor een deel van de processen 
rolverdelingen omschreven om aan te geven wie bij welke activiteiten betrokken is. 
HUMS is beschikbaar via het intranet van Heijmans en bevindt zich nog in een vroege 
fase. Nog niet alle benodigde informatie en beschrijvingen zijn toegevoegd aan het 
systeem.  

IDM (Information 
Delivery Manual) 

Een IDM (Information Delivery Manual) is een document waar afspraken rondom het 
gebruik van BIM binnen een project beschreven staan. Hier kunnen afspraken worden 
beschreven over het gebruik van BIM, taakverdelingen, eisen aan het model en 
procesmatige eisen aan het model. Een IDM wordt door het bouwbedrijf opgesteld en is 
bedoeld voor de partij(en) die het 3D model maken en invullen. Een IDM kan 
projectspecifiek zijn, maar is in beginsel voor alle projecten van een bouwbedrijf gelijk. 

IFC (Industrial 
Foundation Class) 

IFC staat voor Industrial Foundation Class, een uitwisselingsstandaard voor 3D software. 
In een IFC-bestand wordt het bouwmodel omschreven aan de hand van objecten, 
informatie en de relaties hiertussen. IFC is een uitwisselingsstandaard, waar volgens 
SBRCURnet 80% van de meest gebruikte 3D software mee overweg kan (zowel 
importeren van IFC als exporteren naar IFC). 

Integraal model In tegenstelling tot een coördinatiemodel bestaat een integraal BIM model 
daadwerkelijk uit één model waarin alle disciplines zijn opgenomen. Hoewel de 
scheiding tussen disciplines hier mee vervaagt, heeft een integraal model het voordeel 
dat alle partijen tegelijkertijd (live) in één model kunnen werken.  

LOD (Level Of 
Detail) 

Het LOD beschrijft het detailniveau van een BIM. Er is een niveau LOD100 (het 
beschrijven van conceptuele geometrie) tot LOD500 (een as-builtmodel met alle 
informatie over het gerealiseerde gebouw).  

Parameter (Revit) Een parameter is een eigenschap van een object in Revit. Op basis van parameters 
kunnen filters en schedules aangemaakt worden. Er bestaan verschillende soorten 
parameters, waarvan Type en Instance parameters de belangrijkste zijn. Type 
parameters hebben een gelijke waarde voor alle elementen binnen een bepaald Type 
(bijvoorbeeld alle houten deuren), Instance parameters kunnen een unieke waarde 
bevatten voor elk element (zoals een uniek nummer voor een deur).  

QTO (Quantity QTO staat voor Quantity Takeoff. QTO is een softwarepakket dat door Autodesk is 
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Takeoff) ontwikkeld en gebruikt kan worden om bouwkosten in te schatten aan de hand van een 
3D model. Ook oppervlaktes, volumes en hoeveelheden kunnen hiermee berekend 
worden door het softwarepakket te gebruiken in combinatie met Revit en andere 
Autodesk softwarepakketten.  

Revit Revit is software die gebruikt wordt om 3D modellen te kunnen maken. Het 3D BIM 
wordt gemodelleerd en geopend met behulp van deze software. Revit wordt ontwikkeld 
door Autodesk.  

Schedule (Revit) Een schedule is een tabel in Revit, waarin hoeveelheden automatisch worden berekend. 
Deze kunnen aan de hand van verschillende voorwaarden worden berekend, 
bijvoorbeeld per verdieping of een onderverdeling in typen. Ook kan elk object apart 
worden weergegeven op een rij in de tabel met alle parameterwaarden er naast. Zo kan 
een deur- en kozijnstaat gemaakt worden.  

UO (Uitvoerings 
Ontwerp) 

UO staat voor uitvoeringsontwerp. Het uitvoeringsontwerp is de verder uitgewerkte 
staat van het definitief ontwerp (DO). Het UO bestaat uit het 3D BIM en een set 
uitvoeringstekeningen. Met de term uitvoeringstekeningen worden werktekeningen 
bedoeld op een project.  

VO (Voorlopig 
Ontwerp) 

VO staat voor Voorlopig Ontwerp. Het vormt de basis voor het door de ontwerpende 
partij op te stellen Definitief Ontwerp. Op basis van het VO wordt de inschrijfbegroting 
voor het project opgesteld.  

Uittrekstaat Een uittrekstaat beschrijft van één of meerdere bouwdelen de hoeveelheden. Een 
dergelijk overzicht wordt onder andere gebruikt bij het aanvragen van offertes.  

View (Revit) Een view in Revit is een aanzicht van het 3D model. Een view kan 3D zijn, maar ook 2D 
(plattegronden, doorsneden). Een plattegrond is dus een bepaalde view van het model. 
Op een dergelijke view kunnen filters worden toegepast, die bepalen welke elementen 
zichtbaar zijn en of deze een aparte kleur krijgen. Een dergelijk filter past het model dus 
niet aan, maar heeft alleen invloed op de manier waarop het wordt weergegeven.  

Werkvoorbereiding De werkvoorbereiding is het deel van een bouwbedrijf dat uitwerkt hoe een werk 
uitgevoerd gaat worden. Enerzijds wordt de uitvoeringsmethode uitgewerkt naar 
bruikbare documenten voor de uitvoering, zoals het opstellen van overall- en 
detailplanningen. Daarnaast controleert de werkvoorbereiding documenten van andere 
afdelingen en partijen. Naast het controleren van documenten, zijn het beheer van deze 
documenten en informatievoorziening naar andere partijen de kerntaken van de 
werkvoorbereiding.  
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DASHBOARD PROJECTEN BIM‐TOEPASSING
printdatum: 20‐8‐2013

Dit dashboard geeft een overzicht van de bij de BIM‐afdeling (onderdeel van Ontwerp & Engineering) bekende utiliteits‐projecten. Regionale projecten zonder BIM‐ambitie kunnen derhalve op dit overzicht ontbreken.
Van dit dashboard bestaan twee varianten; één voor de directie met summiere informatie en één met uitgebreidere informatie voor het projectmanagement.
Op verzoek kan ook een dashboard verstrekt worden m.b.t. de ontwikkeldoelstellingen tav BIM. Neem hiervoor contact op met de Manager BIM, Michiel Bottema

Legenda: G Onder controle O Heeft aandacht van BIM‐manager nodig Ambitieniveaus:    
A:   Gecoördineerd (3D/BIM)‐ontwerp B:   Pakket A + Planning & Logistiek

B Afgerond R Heeft aandacht directie nodig
C:  Pakket B + Calculatie & Werkvoorbereiding D:  Pakket C + BIM2Field

nb Nog geen info
E:   Pakket D + analytisch model (en SE‐koppeling)

8 Compleet onder controle 7 Onder controle, kleine aandachtspunten

6
Onder controle, continue 
aandacht nodig

5 Ingrijpen noodzakelijk, mogelijkheid om terug onder controle te komen

4
Ingrijpen noodzakelijk, onzeker of 
doelstelling nog realiseerbaar zijn.

3 Niet onder controle, doelstellingen niet meer haalbaar

nb Nog geen info B Afgerond

Proj.Nr.
Score
DIR

Projectnaam

delta 
t.o.v. 
vorige 
rapp.

BIM 
ambitie
Pakket

Toelichting doelstellingen
BIM begroting 
aanwezig?

(geautoriseerd)
projectplan 
aanwezig?

Toelichting score Actie benodigd

Projecten BLOK 1 ‐ Verwerving

Y00192 O Laurentius Ziekenhuis Breda  nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nvt
Nog geen contact met tenderteam over formuleren van een BIM‐ambitie. 
Tenderstukken reeds binnen.

Overleg met Tendermanager over opstellen BIM‐ambitie en 
bijbehorende budget.

Y00173 G PPS Rechtbank Breda  nieuw  E BIM all the way. Met gebruik van BIM‐
analyse model tijdens eerste ontwerpfasen. nee  nee 

Overleg met projectteam over BIM‐ambitie. Plan moet nog 
geconcretiseerd worden.

Concretiseren BIM‐plan

Y00193 G Huis voor Brabant, Den Bosch  nieuw  D
BIM‐doelstelling van opdrachtgever. Volledig 
BIM gebruik tijdens realisatie incl. oplevering 
as‐built t.b.v. M&O.

ja  nvt BIM‐ambitie opgenomen in plan van aanpak en begroot. Géén acties. In afwachting van uitslag tender.

Y00203 O Hubrecht Instituut, Utrecht  nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nvt
Nog geen contact met tenderteam over formuleren van een BIM‐ambitie. 
Tenderstukken reeds binnen.

Overleg met Tendermanager over opstellen BIM‐ambitie en 
bijbehorende budget.

Y00243 G Schiphol, deelproject B1  nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nvt
Overleg met projectteam over BIM‐ambitie. BIM wordt ingezet ter 
onderbouwing en visualuisatie van logistiek & aanpak.

Waarmaken BIM‐doelstelligen tenderfase. Hiermee goede basis leggen 
voor behogen EMVI‐score en gebruik BIM in voorbereiding en realisatie 
van dit project.

Y00233 O Kantoor BrabantWonen, Oss  nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nvt
Nog geen contact met tenderteam over formuleren van een BIM‐ambitie. 
Tenderstukken reeds binnen.

Overleg met Tendermanager voor opstellen BIM‐ambitie en 
bijbehorende budget.

Y00253 G
Erasmus Universiteit, gebouw 
MFO, Rotterdam

 nieuw  D BIM pakket D (ontwerp, planning, calculatie, 
wvb en BIM2Field) nee  nvt Bezig met tender Afprijzen BIM‐ambitie, ondersteunen bij verwoording BIM in PVA

G
Onderhoudscontract JuBI, Den 
Haag

 nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nvt
BIM is integraal onderdeel van EMVI. Er bestaat een gevraagd 
dialoogproduct over gebruik BIM.

Goed dialoogproduct opstellen om opdrachtgever maximaal uit te dagen 
en concurrentievoordeel voor Heijmans te bereiken.

Projecten BLOK 2 ‐ Voorbereiding

P00013 G Betacampus Leiden    2  B Beperkte BIM‐doelstelling. Alleen 'laag 
hangend fruit' ja  nee  BIM‐plan realisatiefase nog niet geformaliseerd. BIM‐plan formaliseren door projectteam. 

Y00212 O Schiphol deelproject C2  nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nee 
Nog geen BIM‐ambitie bepaald. Ook géén afspraken vanuit tenderfase 
hierover.

Overleg met projectdirecteur en projectmanagers over BIM‐ambitie.

Y00142 G NKI‐AvL Amsterdam    2  A Gecoordineerd 3D ontwerp mbv StabiCAD 8 ja  ja 
Lage ambitie. Alleen gecoordineerd ontwerp. Ontwerpers hebben 
voldoende contact met BIM‐afdeling voor evt. support.

Geen acties

G UvA Amsterdam 2e fase    2  A Gecoordineerd 3D ontwerp mbv StabiCAD 8 ja  ja 
Lage ambitie. Alleen gecoordineerd ontwerp. Ontwerpers hebben 
voldoende contact met BIM‐afdeling voor evt. support.

Geen acties

  G Synthon MAB‐lab, Nijmegen    2  A Gecoordineerd 3D ontwerp mbv StabiCAD 8 ja  ja 
Lage ambitie. Alleen gecoordineerd ontwerp. Ontwerpers hebben 
voldoende contact met BIM‐afdeling voor evt. support.

Geen acties

C t t t j t l b id WB i t ti
Y01153 O Centrumplan Kaatsheuvel    2  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald ja  nee  Nog geen BIM‐ambitie bepaald. Woningbouw werkt dit plan in BIM uit.

Contact met projectmanager en planvoorbereider WB over intenties qua 
BIM op dit project

Y00093 nb
Zkhs Nij Smellinghe,  Bouwdeel 
N, Drachten

 nieuw  ‐ Géén BIM‐ambitie nvt nvt Geen BIM‐ambitie Geen acties

Y00103 nb
Catharina zkh, renovatie Bwd A 
en H

 nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nee 
Nog geen BIM‐ambitie bepaald. Ook géén afspraken vanuit tenderfase 
hierover.

Navraag bij projectmanager over aard van het werk en 
mogelijkheden/noodzaak voor gebruik BIM

Y00063 G Wijnhavenkwartier, Den Haag  nieuw  ? Nog geen BIM‐ambitie bepaald nee  nee 
Nog geen BIM‐ambitie bepaald. Binnenkort opstartvergadering over 
gebruik BIM

In opstartvergadering BIM‐ambitie bepalen

Projecten BLOK 3 ‐ Realisatie

A00041 nb Haga Ziekenhuis, Den Haag ‐ Geen BIM‐doelstellingen nvt nvt Geen BIM‐ambitie Geen acties

P00043 nb Telecity, Amsterdam  nieuw  ‐ Geen BIM‐doelstellingen nvt nvt Geen BIM‐ambitie Geen acties

S00012 nb
Provinciehuis NH, De Dreef, 
Haarlem ‐ Geen BIM‐doelstellingen nvt nvt Geen BIM‐ambitie Geen acties

S00030 nb
Provinciehuis NH, Houtplein, 
Haarlem ‐ Geen BIM‐doelstellingen nvt nvt Geen BIM‐ambitie Geen acties

S00031 B RDA, Quintax, Apeldoorn A Ontwerp afgerond ja  ja  Ontwerp afgerond Geen acties

S00031 B RDA, Walterbos, Apeldoorn A Ontwerp afgerond ja  ja  Ontwerp afgerond Geen acties

P00022 O NMM Soesterberg    2  D Compleet BIM incl. BIM2Field en gebruik 
BIM in M&O ja  ja 

Rendement van gebruik BIM te laag vanwege beperkte 'acceptatie' door 
projectteam. BIM wordt te veel door de BIM‐engineer gedaan ipv het 
projectteam zelf.
Communicatie over het hoe en waarom van de BIM‐doelstellingen is 
onvoldoende doorgecommuniceerd binnen het projectteam.

Extra presentatie aan Projectleiders en Uitvoerders binnen het project 
om gebrek aan bekendheid BIM‐doelstellingen op te heffen. 
Projectleiders wijzen op hun verantwoordelijkheid hierin.
Overleg met nieuw procesmanager om hier binnen het project de 
aandacht voor te houden.

P00012 R
Timmerhuis Rotterdam 
(Stadskantoor)    2  D Compleet BIM incl. BIM2Field en gebruik 

BIM in M&O nee  ja 

Rendement van gebruik BIM te laag vanwege beperkt gebruik. BIM‐
engineer/Wvb heeft puur werkvoorbereidingstaken gekregen waardoor 
overige teamleden al zelfstandig met BIM moeten gaan werken.
Vervolgacties voor doelstellingen tav BIM2Field en Kopersbegeleiding 
worden niet door projectteam opgepakt.

Overleg met projectdirecteur over positie en verantwoordelijkheid voor 
BIM binnen het project.

S00001 G Meander MC, Amersfoort    2  D
Compleet BIM incl. BIM2Field. Gebruik in 
M&O onderwerp van gesprek met 
opdrachtgever.

nee  ja 

Project nagenoeg ten einde. Opleveringsproces met BIM loopt volgens 
plan.
Aanbieding voor gebruik BIM in M&O staat nog open richting 
opdrachtgever.

Afwachten keuze opdrachtgever voor gebruik BIM in M&O. (beslissing 
moet voor 12‐9 genomen zijn)

E90004 B Muziekpaleis Utrecht C BIM ter ondersteuning werkvoorbereiding ja  ja  BIM‐gebruik afgerond Geen acties

A00071 G Gelderse vallei Ede    2  C Opleveren van een As‐built BIM‐model ja  ja 

Informatie aanlevering door projectteam voor afronden as‐built‐model 
gebeurt niet / laat. Hierdoor tijdsdruk om as‐built‐model tijdig 
beschikbaar te hebben.

Belang is voldoende bij projectleider onder de aandacht gebracht. BIM‐
engineer heeft veelvuldig contact met projectteam. Zodra gegevens 
beschikbaar prio in maken as‐built model.

2011‐11 B Sophia Revalidatie Den Haag A Pilotproject voor ontwerpcoordinatie met 
BIM‐modellen in de installatietechniek ja  ja  BIM‐gebruik afgerond Geen acties

Projecten BLOK 4 ‐ Services

A00021 G
Duurzame regiokantoren Enexis, 
Venlo & Maastricht    2  D Pilot met gebruik BIM‐model in 

onderhoudsfase. nee  ja  Pilot met gebruik BIM gaat in augustus van start. Goede begeleiding gebruikers door BIM‐afdeling.

R Maincontracting PI Zoetermeer   ‐    D
Nog geen concrete acties genomen voor 
formuleren van een BIM‐doelstelling noch 
invulling geven aan contracteisen t.a.v. BIM

ja  nee 

Nog geen invulling gegeven aan BIM‐eisen in contract. Notitie over hoe 
verder te gaan ligt bij projectteam en directie. Gevaar voor negatieve 
beinvloeding tender Jubi!

In afwachting van reactie projectteam / directie. Bij uitblijven reactie 
gesprek hierover met andere directieleden.

G Sanquin, Amsterdam   ‐    A Gebruik P&ID en Plant3D voor beheer 
installatietechniek als eis van opdrachtgever

nvt nvt Geen feedback ontvangen vanuit projectteam over gebruik Plant3D/P&ID Feedback vragen van projectteam.
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Bijlage 2: Vragenlijst tijdsduur activiteiten werkvoorbereiding 
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Tijdsduur activiteiten binnendeuren en binnenkozijnen 
 
Hieronder staan een aantal activiteiten weergegeven die te maken hebben met de voorbereiding van 
binnendeuren en binnenkozijnen. In de rechterkolom kan de gemiddelde duur van deze (deel)activiteiten 
ingevuld worden. Wanneer dit beter uitkomt kan ook de totale tijdsduur van een activiteit ingevuld worden, in 
plaats van de duur van alle deelactiviteiten.  
 
Activiteit Gemiddelde tijdsduur 

Eerste keer Tweede keer 
Overzichtstekening maken (deuren nummeren)   
Bepalen welke tekeningen nodig zijn   
Deuren nummeren in autoCAD   
Deur- en kozijnstaat maken (eerste keer)   
Opzet in Excel maken (lege tabel, aanmaken kolommen en filters)   
Informatie en tekeningen ontvangen architect   
Deuren invullen in Excelstaat   
Wijziging / toevoeging aanbrengen in Excel   
Demarcatietekening maken   
Bepalen welke tekeningen nodig zijn   
Bepalen typologie deuren / kozijnen   
Deuren zoeken en inkleuren   
Legenda maken   
Controleren of demarcatie compleet is   
Tekeningen (inscannen) en PDF bestanden combineren   
Uittrekstaat maken   
Bepalen welke tekeningen nodig zijn   
Bepalen typologie deuren / kozijnen   
Deuren / kozijnen tellen en invullen in Excel   
Controleren of uittrekstaat compleet is   
Offerte aanvragen   
Inkoopinformatie samenstellen   
Demarcatietekeningen maken   
Uittrekstaat maken   
Offertebrief opstellen   
Offertes spiegelen   
Tekening controleren (architect of leverancier)   
Relevante informatie / tekeningen zoeken   
Controleren tekening   
Opmerkingen noteren en versturen   
Sluitplan maken   
Bepalen welke zones er zijn   
Opstellen hiërarchie zones   
Bepalen welke gebruiksgroepen er zijn   
Bepalen welke zones toegankelijk zijn voor wie   
Overzicht maken in Excel   
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Bijlage 3: Overzicht van benodigde informatie 
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Overzicht informatiebehoefte

Werkvoorbereiding Leverancier 1 Leverancier 2 Leverancier 3 Leverancier 4 Onderaannemer 1 Onderaannemer 2 Onderaannemer 3

Deuren Kozijnen H&S Dorpels Deurafhanger Kozijnsteller Timmerman

Verdieping X X X X X X X X

Onderdeel gebouw X X X X X X X X

Ruimtenummer / van X X X X X X X X

Ruimtenummer / naar X X X X X X X X

Deurnummer X X X

Kozijnnummer X X X

Hang- en sluitwerknummer X X X

Dorpelnummer X X X

Deurcode X X X

Kozijncode X X X

Hang- en sluitwerkcode X X X

Dorpelcode X X X
Brandwerendheid X X X X X
Rookwerendheid X X X X X
Geluidsisolatie X X X X X
Inbraakwerendheid X X X X X
Zelfsluitend X X X X
Luchtdichtheid X X X X X

Leveringsdatum deur X X X

Verwerkingsdatum deur X X X

Leveringsdatum kozijn X X X

Verwerkingsdatum kozijn X X X

Leveringsdatum hang- en 

sluitwerk

X X X

Verwerkingsdatum hang- en 

sluitwerk

X X X

Leveringsdatum dorpel X X X

Verwerkingsdatum dorpel X X X

Werkvoorbereiding Leverancier 1 Leverancier 2 Leverancier 3 Leverancier 4 Onderaannemer 1 Onderaannemer 2 Onderaannemer 3

Deuren Kozijnen H&S Dorpels Deurafhanger Kozijnsteller Timmerman

Breedte deur X X X X
Hoogte deur X X X X
Dikte deur X X X X
Type glasopening X X
Breedte glasopening X X
Hoogte glasopening X X
Dikte glas X X
Positie glasopening X X
Glassoort X X
Materiaal deur X X X
Kleur deur X X
Oppervlaktebehandeling X X
Kantafwerking X X
Kantzijde X X
Deurmerk leverancier X X X
Opdek / stomp X X

Binnendeur

Afmetingen

Glasopening

Planning

Algemeen

Prestatie-eisen

Locatie

Afwerking en materialisatie

Deurtype



Deuropvulling X X X
Dubbele bovenregel X X
Dubbele hangstijl X X
Dubbele sluitstijl X X
Extra tussenregels X X
Draairichting deur X X X X X X
Slotopening X X
Valdorpel X X
Deurnaald X X
Glasopening X X
Ventilatierooster X X
Cilinder X X
Dranger X X X
Scharnieren X X
Spion X X

Werkvoorbereiding Leverancier 1 Leverancier 2 Leverancier 3 Leverancier 4 Onderaannemer 1 Onderaannemer 2 Onderaannemer 3

Deuren Kozijnen H&S Dorpels Deurafhanger Kozijnsteller Timmerman

Materiaal X X
Kleur X X
Oppervlaktebehandeling X X
Enkele/dubbele deur X X
Kozijnmerk leverancier X X
Verwerking X X
Bovendorpel X X
Wanddikte X X
Aansluiting links/rechts X X
Tussenstijl X X
Bovenlicht afmetingen X X
Zijlicht afmetingen X X
Buitenmaat hoogte X X X
Buitenmaat breedte X X X
Dagmaat breedte X X X X
Dagmaat hoogte X X X
Sponningbreedte X X X X X
Sponningdiepte X X X X X
Ruimte onder deur X X X X
Scharnierbewerking X X
Aanslagprofiel X X

Werkvoorbereiding Leverancier 1 Leverancier 2 Leverancier 3 Leverancier 4 Onderaannemer 1 Onderaannemer 2 Onderaannemer 3

Deuren Kozijnen H&S Dorpels Deurafhanger Kozijnsteller Timmerman

Dorpeltype Type X X X X
Lengte X X X X
Breedte X X X X
Dorpeldikte X X X X

Werkvoorbereiding Leverancier 1 Leverancier 2 Leverancier 3 Leverancier 4 Onderaannemer 1 Onderaannemer 2 Onderaannemer 3

Deuren Kozijnen H&S Dorpels Deurafhanger Kozijnsteller Timmerman

Slottype X X X X
Doornmaat X X
Elektrisch slot X X X

Afmetingen

Slot

Dorpels

Binnenkozijn

Fabrieksmatige bewerkingen

Afmetingen

Hang- en sluitwerk

Deurtype

Kozijntype

Afwerking en materialisatie

Fabrieksmatige bewerkingen



Elektrische sluitplaat X X X
Cilindertype X X
Cilinderlengte X
Scharniertype X X X
Aantal X X X X
Hoogte X X X
Breedte X X X
Drangertype X X X
Sluitvolgorderegelaar X X X
Valdorpeltype X X X
Hoogte X X
Lengte X X
Type deurnaald X X X
Tussenruimte X X X
Type garnituur X X X
Handgreep X X X
Deurschild X X X
Rozet X X X

Slot

Toevoegingen
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Bijlage 4: Overzicht van benodigde parameters 
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Onderdeel Informatie Parameter Parameter-type Type, instance of 
systeemparameter?

LOD 
100

LOD 
200

LOD 
300

LOD 
350

LOD 
400

LOD 
500

Assembly Code Text Systeem X X X X X NL-sfb codering
Description Text Systeem X X X X X X Omschrijving algemeen
Type Comments Text Systeem X X X X X X Opmerkingen
Level Text Systeem X X X X
onderdeel_gebouw Text Type X X X X
Room From Text Systeem X X X X
Room To Text Systeem X X X X
deur_nummer Text Instance X X X X X Uniek nummer door architect
deur_merk Text Type X X X Productcode leverancier deur
dorpel_merk Text Type X X X Productcode leverancier dorpel
Model Text Systeem X X X Productcode leverancier kozijn
Type Mark Text Systeem X X X X Typenummer door Heijmans, bevat eigenschappen
automatisch Yes / No Type X X X
brandwerendheid_30min Yes / No Type X X X X
brandwerendheid_60min Yes / No Type X X X X
Fire Rating (WBDBO-eis) Text Systeem X X X X X
inbraakwerendheid Text Type X X X X X
luchtdichtheid Text Type X X X X
luchtgeluidsisolatie Text Type X X X X
rookwerendheid Text Type X X X X
weerstandsklasse Text Type X X X X X
zelfsluitend Yes / No Type X X X X
gebruikersgroep_1 Yes / No Instance X X X Naamgeving en aantal is afhankelijk van sluitplan
gebruikersgroep_2 Yes / No Instance X X X
detail_boven Text Instance X X X Referentie naar detailnummer
detail_links Text Instance X X X Referentie naar detailnummer
detail_onder Text Instance X X X Referentie naar detailnummer
detail_rechts Text Instance X X X Referentie naar detailnummer
stelruimte_boven Length Instance X X
stelruimte_links Length Instance X X
stelruimte_onder Length Instance X X
stelruimte_rechts Length Instance X X

Uitvoering

Sluitplan

Prestatie-eisen

Beschrijving

Toevoegen / invullen bij LODToevoegen / invullen bij LOD

Benodigde parameters in BIM

Nummering

Algemeen

Informatie

Locatie



Onderdeel Informatie Parameter Parameter-type Type, instance of 
systeem?

LOD 
100

LOD 
200

LOD 
300

LOD 
350

LOD 
400

LOD 
500

deur_breedte Length Type X X X X
deur_dikte Length Type X X X X
deur_hoogte Length Type X X X X
dagkant_materiaal Text Type X X X
deur_kleur Text Type X X X
deur_oppervlaktebehandeling Text Type X X X
deur_opvulling Text Type X X X
deur_vulling_materiaal Text Type X X X
materiaal_deur Text Type X X X
vulling_dikte Length Type X X X
deur_draairichting Text Type X X X X
deur_leverancier Text Type X X Leverancier deur
deur_model Text Type X X X
deur_opdek Yes / No Type X X X X
deur_ventilatierooster_sparing Area Type X X X
profiel_breedte Length Type X X X X
profiel_diepte Length Type X X X X
profiel_hoogte Length Type X X X X
ventilatierooster Yes / No Type X X X
vluchtdeur Yes / No Type X X X X
deur_glas_dikte Length Type X X X
deur_glas_lat Text Type X X X
glas_oppervlakte Area Type X X X
glassoort_a Text Type X X X
glassoort_b Text Type X X X
glassoort_c Text Type X X X

Onderdeel Informatie Parameter Parameter-type Type, instance of 
systeem?

LOD 
100

LOD 
200

LOD 
300

LOD 
350

LOD 
400

LOD 
500

dagmaatbreedte Length Type X X X X X
dagmaathoogte Length Type X X X X X
Height (kozijnhoogte) Length Systeem X X X X X X
hoogte_onder_deur Length Type X X X
sponning_diepte Length Type X X X
sponning_breedte Length Type X X X
wanddikte Length Type X X X X
Width (kozijnbreedte) Length Systeem X X X X X X
dagkant_materiaal Text Type X X X
kozijn_kleur Text Type X X X
kozijn_oppervlaktebehandeling Text Type X X X
materiaal_kozijn Text Type X X X X X
bovendorpel Text Type X X X X
bovenlicht_hoogte Length Type X X X
doorvalbeveiliging Yes / No Type X X X
kozijn_tussenstijl Yes / No Type X X X
Manufacturer (leverancier) Text Systeem X X Leverancier kozijn
zijlicht_breedte Length Type X X X

Toevoegen / invullen bij LOD

Toevoegen / invullen bij LOD

Kozijntype

Afwerking en materialisatie

Binnendeur

Deurtype

Afmetingen

Afmetingen

Glasopening

Afwerking en materialisatie

Informatie

Informatie

Binnenkozijn



Onderdeel Informatie Parameter Parameter-type Type, instance of 
systeem?

LOD 
100

LOD 
200

LOD 
300

LOD 
350

LOD 
400

LOD 
500

dorpel_breedte Length Type X X X
dorpel_diepte Length Type X X X
dorpel_hoogte Length Type X X X
dorpel Yes / No Type X X X X

Afwerking en materialisatie materiaal_onderdorpel Text Type X X X
Dorpeltype dorpel_leverancier Text Type X X X Leverancier dorpel

Onderdeel Informatie Parameter Parameter-type Type, instance of 
systeem?

LOD 
100

LOD 
200

LOD 
300

LOD 
350

LOD 
400

LOD 
500

hs_cilinder_lengte Length Instance X X X
hs_cilinder_type Text Instance X X X
hs_zijde_A Text Instance X X X Omschrijving
hs_zijde_A_leverancier Text Instance X X X Leverancier h&s zijde A
hs_zijde_A_merk Text Type X X X Productcode leverancier h&s
hs_zijde_B Text Instance X X X Omschrijving
hs_zijde_B_leverancier Text Instance X X X Leverancier h&s zijde B
hs_zijde_B_merk Text Type X X X Productcode leverancier h&s
hs_paumelle_aantal Number Instance X X X
hs_paumelletype Text Instance X X X
hs_scharnier_aantal Number Instance X X X
hs_scharniertype Text Instance X X X
hs_slot_type Text Instance X X X
hs_sluitplaat Text Instance X X X
hs_deurkruk Text Instance X X X
hs_deurnaald Yes / No Instance X X X
hs_deurnaald_type Text Instance X X X
hs_deurschild Text Instance X X X
hs_dranger Yes / No Instance X X X
hs_dranger_type Text Instance X X X
hs_garnituur Text Instance X X X
hs_handgreep Text Instance X X X
hs_sluitvolgorderegelaar Yes / No Instance X X X
hs_valdorpel Yes / No Instance X X X
hs_valdorpel_type Text Instance X X X

Toevoegen / invullen bij LODToevoegen / invullen bij LOD

Afmetingen

Toevoegen / invullen bij LODToevoegen / invullen bij LOD

Toevoegingen

Slot

Scharnieren

Paumelles

Cilinder

Hang- en sluitwerkHang- en sluitwerk

Dorpel

Informatie

Informatie

Hang- en sluitwerktype
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Bijlage 5: Resultaten vragenlijst tijdsduur traditionele 
werkvoorbereiding 

  

                                         Afstudeerrapport J. le Granse: Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding 



   
  
  

105
  

  

       Afstudeerrapport J. le Granse: Het gebruik van BIM door de werkvoorbereiding   



Overzichtstekeningen Eerste keer Herhaling
CZE Eindhoven 12,0 9,0

Gemiddeld 12,0 9,0

Deur- en kozijnstaat Eerste keer
Betacampus Leiden 46,0
NMM Soesterberg 40,0
CZE Eindhoven 70,0

Gemiddeld 52,0

Demarcatietekeningen Eerste keer Herhaling
Betacampus Leiden 9,6 5,6
NMM Soesterberg 8,5 5,0
Timmerhuis Rotterdam 7,2 4,6

Gemiddeld 8,4 5,1

Uittrekstaat Eerste keer Herhaling
Betacampus Leiden 5,0 3,0
NMM Soesterberg 5,6 3,2
Timmerhuis Rotterdam 4,0 3,0

Gemiddeld 4,9 3,1

Offertes aanvragen Eerste keer Herhaling
Betacampus Leiden 18,2 3,5
NMM Soesterberg 18,8 4,7
Timmerhuis Rotterdam 14,7 3,4

Gemiddeld 17,2 3,9

Tekeningen controleren Eerste keer Herhaling
CZE Eindhoven 20,0 20,0
Betacampus Leiden 24,0 24,0

Gemiddeld 22,0 22,0

Sluitplan maken Eerste keer
Betacampus Leiden 24,0

Gemiddeld 24,0

Tijdsduur zonder BIM (uur)
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Bijlage 6: Resultaten vragenlijst tijdsduur werkvoorbereiding met 
BIM 
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Overzichtstekeningen Eerste keer Herhaling
Laurentiusziekenhuis 5,5 4,0
DSM Delft 4,5 3,5

Gemiddeld 5,0 3,8

Deur- en kozijnstaat Eerste keer
Laurentiusziekenhuis 50,0
DSM Delft 35,0

Gemiddeld 42,5

Demarcatietekeningen Eerste keer Herhaling
Laurentiusziekenhuis 3,0 1,5
DSM Delft 3,2 1,8

Gemiddeld 3,1 1,7

Uittrekstaat Eerste keer Herhaling
Laurentiusziekenhuis 3,0 1,5
DSM Delft 2,5 1,5

Gemiddeld 2,8 1,5

Offertes aanvragen Eerste keer Herhaling
Laurentiusziekenhuis 9,8 3,2
DSM Delft 10,0 4,0

Gemiddeld 9,9 3,6

Tekening controleren Eerste keer Herhaling
Laurentiusziekenhuis 20,0 20,0
DSM Delft 22,0 22,0

Gemiddeld 21,0 21,0

Sluitplan maken Eerste keer
Laurentiusziekenhuis 24,0

Gemiddeld 24,0

Tijdsduur met BIM (uur)
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Bijlage 7: Website – Binnendeuren en binnenkozijnen in BIM 

Open de CD-ROM en open het bestand “Website Binnendeuren en Binnenkozijnen in BIM.html” om de 
homepage van de website te openen. De website is ontworpen voor de laatste versies van Mozilla Firefox, 
Internet Explorer en Google Chrome.  
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