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Hoe BIM-volwassen 

zijn we eigenlijk?



Ik BIM, jij BIMt, wij BIMmen
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Ontwerp in 3D

Clashcontrole
Onderschrijf 
BIM basis ILS

Visualisatie van 
ontwerp

BIM = Bouwwerk 
Informatie Model? BIM = Bouwwerk 

Informatie 
Management?

4D-BIM incl. 
planning

Oplevering As-
Built Dossier

Uittrekken 
hoeveelheden

Koppeling Geo-
BIM

Toepassing
ISO 19650



Wat is BIM volwassenheid?
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Techniek

Mens & 
organisatie

Processen



BIM-volwassenheid: een construct met 6 dimensies



De Nationale BIM Monitor

 Representatief

 Breed

 Onderling vergelijkbaar en vergelijkbaar in de tijd

 Wetenschappelijk onderbouwd

 Professioneel uitgevoerd

 Met brede steun van de sector
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Een degelijk onderzoek

 Samenwerking BIM Loket met Universiteit Twente en USP Marketing Consultancy –

kennis en expertise gebundeld

 Onderzoeken afgelopen jaren:

 Alleen koplopers (BIM volwassenheid door Universiteit Twente in 2014 en 2016)

 Deelonderzoeken USP Marketing Consultancy onder architecten, aannemers en 

installateurs

 Nationale BIM Monitor belicht zowel BIM-gebruikers (BIM-volwassenheid) als niet-

gebruikers (Digitale volwassenheid)

 Gehele bouwkolom: opdrachtgevers (projecten en beheer), architecten en ingenieurs, 

aannemers en installateurs, toeleveranciers

 Compleet beeld van de status van BIM binnen de Nederlandse bouw en installatiesector.
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Een uitvoerig onderzoek
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Belangrijkste bevindingen (1)

 20% kent BIM niet 

 47% kent BIM, maar gebruikt het niet

 32% kent en gebruikt BIM

 De groep die BIM niet kent, bestaat voornamelijk uit aannemers (B&U en 

GWW) en installateurs. 

 Veelal bewuste keus om BIM niet te gebruiken: BIM biedt volgens hen geen 

voordelen, bedrijf of projecten zijn te klein

 De groep die BIM het meest gebruikt zijn architecten en toeleveranciers

9



Belangrijkste bevindingen (2)

 20% kent BIM niet                                                         valt buiten onderzoek

 47% kent BIM, maar gebruikt het niet                  meting digitale volwassenheid

 32% kent en gebruikt BIM                                          meting BIM-volwassenheid

 Digitale volwassenheid is bij 32% van de niet-BIM gebruikers voldoende en bij 68% 

beperkt

 BIM volwassenheid is bij 46% van de gebruikers voldoende en bij 54% beperkt
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Gemiddelde BIM-volwassenheid
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Organisaties scoren:

 Hoog op IT-infrastructuur, data-

uitwisseling, management-

ondersteuning, persoonlijke motivatie 

& bereidheid tot veranderen

 Laag op procesverandering, BIM-visie 

& doelstellingen, BIM-expertise 

management, training en opleiding

 Gemiddeld op organisatie- en 

projectstructuur



BIM-volwassenheid per branche
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BIM-
volwassenheid 
opdrachtgevers 

ligt onder het 
gemiddelde
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Voordelen en belemmeringen BIM
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 Niet-gebruikers zien geen 

voordelen of vinden bedrijf en 

projecten te klein

 BIM-gebruikers noemen gebrek 

aan ervaring bij anderen (extern) of 

vinden het ingewikkeld en 

tijdrovend (intern)

 Grootste beperking: niet alle 

partijen (kunnen) werken met BIM

 BIM vereist training en kennis

 Voordelen volgens BIM-

gebruikers: meer overzicht en 

controle, alle informatie bij elkaar 

en efficiëntie. 

 Niet BIM-gebruikers 

onderschatten belang van BIM 

voor lagere faalkosten en foutloze 

ontwerpen.

 Eén op vijf niet-BIM-gebruikers 

kan geen enkel voordeel van BIM 

noemen



Conclusies

 Grootste deel van de organisaties in de bouwkolom is actief met 

digitalisering maar velen nog niet bezig met BIM

 Monitor toont positieve ontwikkeling in BIM-volwassenheid, vergeleken 

met eerdere, beperkte metingen

 Lage BIM-volwassenheid kan bewuste keuze zijn. Is het ook een 

verstandige keuze?

 Niet-gebruikers schatten voordelen lager en kosten hoger dan BIM-

gebruikers!

 Is kantelpunt voor doorbraak BIM in zicht? Kunnen de voorlopers de 

keten op sleeptouw nemen?

 Promotie van voordelen BIM / digitalisering blijft nodig



Vervolg

Zie ook

 Volledig tabellenrapport

 Nationale BIM Monitor in het kort

 Volgende meting Nationale BIM Monitor in 2023

 Uitbreiding / aanpassing voor inzicht in afzonderlijke ketens

 Ontwikkeling benchmark / digiladder
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https://www.bimloket.nl/p/859/Nationale-BIM-Monitor
https://www.bimloket.nl/p/859/Nationale-BIM-Monitor


Tot slot
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Volwassen worden duurt lang

 Is ingewikkeld

Gaat met vallen en opstaan

En hoef je niet in je eentje te doen



Hoe kan BIM Loket jou helpen op het pad naar BIM-
volwassenheid?

 BIM kenniskaarten via bimloket.nl

 Maandelijkse Online Fridays

 ISO 19650 Community

 Clubhuis voor opdrachtgevers

 BIM basis ILS en ILS Ontwerp & Engineering

 BIM Uitvoerings Plan en BIM Protocol

 Webinars en video-content

 Maandelijkse nieuwsbrief
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Word 
volwassen!

Maar blijf 
jong…

En speels!


