IS BIM SLIM?

IK WIL VERDER MET BIM, MAAR WAT IS
REËEL?

IMPLEMENTATIEAFWEGINGEN VOOR
OPDRACHTGEVERS

Bouw Informatie Modelling (BIM) is in opkomst.
Opdrachtgevers en marktpartijen passen BIM
steeds meer toe. Onder BIM wordt een
gemeenschappelijke taal van data verstaan,
waardoor de informatieoverdracht tussen alle
betrokken
partijen
in
bouwen
beheerprocessen soepeler verloopt.
Vaak wordt BIM gezien als ‘een model’ of
‘software’, BIM gaat echter over het geheel,
het gaat dus niet om alleen de techniek maar
ook om de houding en gedrag van
betrokkenen. Om het gewenste resultaat te
bereiken zijn inspanningen nodig op het
gebied van Mens & Cultuur, Processen, IT en
Management & Organisatie.
Werken met BIM vraagt nogal wat van
meerdere van uw afdelingen. VPRC kan u
helpen om hierbij de juiste afwegingen te
maken, zodat er een reëel en passend
implementatietraject ingezet kan worden.

BIM
Voor de hele
levenscyclus

De doelstelling bepaalt de BIM-toepassing
BIM kan voor vele doeleinden gebruikt worden.
Het gebruik van BIM kent in de praktijk echter
ook valkuilen; zo wordt BIM geregeld als de
‘heilige graal’ beschouwd en zijn de BIM
gerelateerde ambities vaak te hoog, doordat
de complexiteit van een BIM-implementatie
sterk wordt onderschat.
Benadrukt moet worden dat BIM een middel is
om concrete doelen te bereiken. Het is daarom
van uiterst belang om de doelstellingen van
BIM nauwkeurig te definiëren.

Met BIM krijgt u niet alleen uw ruimtelijkeen vastgoedgegevens op orde, maar BIM
laat ook vooral afdelingen in de organisatie
beter op elkaar en op de markt aansluiten.
Zodoende kan BIM helpen om hogere
ambities waar te maken, bijvoorbeeld in het
portfoliomanagement van gebouwen, het
beheer van boven- en ondergrondse
infrastructuur en de inrichting van openbare
ruimte. BIM zal daarmee bijdragen aan het
inrichten van een efficiënter bedrijfsproces.
VPRC kan een implementatieplan op maat
realiseren. Wij hanteren daarbij de volgende
niveaus van diepgang:

