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loge tekeningen. Maar hoe nauwkeurig is dat? Worden de contracten
aangepast als er verbouwingen hebben plaatsgevonden? De controle
op hoeveelheden in servicecontracten is een kostenpost die met

De kosten van BIM

BIM vermeden kan worden. We spreken dan van vermeden faaluren
Beheerders van maatschappelijk vast-

Beheerders met pensioen

voor BIM is dus ruim voordat de beheer-

goed vragen zich wellicht af wanneer

De argumenten om met BIM te gaan

der met pensioen gaat, zodat zijn kennis

en op welke wijze zij eindelijk met BIM

werken hebben ook een financiële com-
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aan de slag kunnen. Bij de ontwikkeling

ponent. Het aanschaffen van software
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en hardware en het trainen van de BIM

nieuwbouwwoningen is BIM immers

omdat het werken met BIM sneller gaat en met minder fouten.

BIM en duurzaamheid
Als de gedachte achter BIM is om gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw gegevens van het gebouw paraat en accuraat

modelleurs vergt een forse investering.

Kosten en baten bij introductie van
BIM

niet meer weg te denken. BIM draagt

Specifiek bij het  beheer en onderhoud
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zaamheid van het vastgoed. In BIM is immers te berekenen welke
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omstandigheden als leeftijd en achterstallige

van duurzame energie kan de besparing op fossiele brandstof

cyclus ontworpen kan worden. BIM past

kosten op de balans. Veel organisaties met
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worden uitgerekend. Bij een investering in zonwering wordt de
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dat ook het zoeken naar informatie van
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citeit nodig is als een plat dak op maatschappelijk vastgoed van

De kosten van BIM relatief afgebeeld ten opzichte van de kosten van

brengen. Die kunnen door gebruik van BIM

begroeiing wordt voorzien. Sterker nog, door BIM te gebruiken
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als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Vastgoedbeheerders lopen
qua leeftijd tegen de zestig
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Ontwikkeling van BIM in Nederland
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemend BIMmen
(MVOB)
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vergelijken (Nederveen & Tolman 1992).

het in BIM brengen van het hele gebouw,

Deze contracten worden immers per vier-

Daardoor zou zowel het ontwerpproces

inclusief data uit contracten, rekeningen

kante meter afgerekend. Vaak berekenen

als het uitvoeringsproces verbeteren. Maar

en berekeningen. Het juiste instapmoment

contractpartners dat zelf op basis van ana-

worden aan prestaties van contractpartners bij beheer van instal-

BIM is goedkoper dan zoeken
in een tekeningenlade

laties, bij het schoonmaken, bij beveiligen en bij verbouwingen.
BIMmen doet een organisatie dus niet alleen intern, maar is vooral
gericht op externe partners. BIM maakt van beheerders van maatschappelijk vastgoed verantwoorde beheerders (MVOB).

der (2016) Is het slim om over te stappen op een BIM? Hogeschool
• Fase A: Het gebruik van BIM is nog minimaal. Aan het begin zijn

Rotterdam 2016).
mensen vaak geneigd de traditionele weg te volgen. Veel toepassingsmogelijkheden komen nog niet aan bod.
• Fase B: Dit is de leercurve van BIM. Er worden steeds meer mogelijkheden ontdekt met BIM.
• Fase C: Men begint BIM steeds meer toe te passen. Er wordt geleerd van fouten en externe partijen beginnen ook steeds meer met
BIM bekend te worden.
• Fase D: Er wordt geen verlies meer gemaakt. Men komt tot een
positief resultaat als gevolg.

vooral zou het mogelijk worden om terug
te redeneren welke specificaties belangrijk
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