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1. Waarom is het BIM niet het contractstuk?
2. BIM is voor iedereen binnen VORM de basis voor kostenbewust ontwikkelen en datagedreven 

discussies. 
3. Het doel is van het iteratieve ontwerpproces een meer datagedreven proces te maken 

doormiddel van het visualiseren van doelen. 
4. ‘MiniBIMmetjes’ die gekoppeld kunnen worden aan de stichtingskostenopzet van de 

ontwikkelaar zijn de basis.

De ontwikkelpraktijk aan de hand van projecten  
als Koer, New Roots, Toren M en Lumière.
Pim van Meer, BIM-Manager, VORM Holding

Project: datagedreven discussies in de concept- en ontwikkelfase
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Tof dat we hier bijeen zijn!

Laten we elkaar inspireren en aanmoedigen. Dit is de strijd tegen onwetendheid! 
 – Ik wil alle BIM-mensen die mij geïnspireerd hebben bedanken.
 – Ik wil mijn waardering uitspreken naar mensen die kennis met me gedeeld hebben.
 – Ik wil alle mannen en vrouwen die deze weg van de 3D-digitale transitie inwandelen, vertellen 

dat dit verandermanagement is en dat dit soms iets te veel ‘politiek’ is.
 – Laat je door niemand ontmoedigen!



3D / IFC omgeving

Prestatiemodel  
(adviseur)

Integraal Ontwerp

Productiemodel 
(leveranciers & onderaannemer)  [ vanaf TO ]
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Bouwkundig
MiniBIM SO

Constructief
Vanaf AO

Installaties
Vanaf AO

Situatie
Vanaf AO

Adviseurs
Projectrisico

Output:

 – SKO-input
 – Raming
 – Bouwkosten
 – Planning
 – Bouwplaat indeling
 – Duurzaamheid cert.
 – PvE-toets
 – Inkooppaketten
 – Nacalculatie
 – Beheer & onderhoud

BIM-PRAKTIJKDAG

4 van 12

A. Waarom is de ruimtelijke reservering van het prestatiemodel 
geen contractstuk?
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Holdingbrede Uniforme 3D BIM-coördinatie werkmethodiek 
Iedereen in Solibri?

 – Dit is niet de toekomst maar de standard
 – BIM wordt het contractstuk
 – Dossiervorming in 3D
 – Data direct uit de bron

VORM helpt alle stakeholders beter en sneller antwoord te 
krijgen op hun vragen.

Daan van der Vorm:  Eindbaas

Hans Meurs:  CEO
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B. BIM is voor alle disciplines binnen VORM de basis voor 
kostenbewust ontwikkelen en datagedreven discussies

Battleplan:
1. Projectdoelen vertalen naar mijlpalen en objectief toetsbaar maken 

(herschrijf adviseurscontracten en introduceer MiniBIM)
2. Medewerkers concreet leren wat hun doelen en parameters zijn en hen inzicht geven in hun 

project (BIM-coördinatiesoftware) (Visual scripting en later gericht parametrisch ontwerpen)
3. Door inzicht gerichter sturen op de doelen, parameters en processen 

(thermometers en modelacceptatie)
4. 3D-dossiervorming om te weten wat de aannames zijn en de vragen te stellen aan de juiste 

personen, processen te optimaliseren en een objectief ontwerpproces te bewerkstelligen
5. 3D-data visualiseren voor participatie door iedereen, en in het bijzonder voor de beslissers 

intern en extern (solibri en dashboarding)
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C. Doel is van het iteratieve ontwerpproces een meer 
datagedreven proces te maken doormiddel van het 
visualiseren van doelen

Concepten

Export SKO: 

 – GO
 – BVO
 – Aantal verdiepingen
 – Bouwhoogte
 – Parkeernorm
 – Woningtypes
 – Afnemer
 – Etc.

Ontwikkeling

Export SKO: 

 – GO / BVO
 – Opendicht verhouding
 – Duurzaamheid
 – PVE
 – Bezonning
 – Etc.

Calculatie

Export Raming: 

 – Hoeveelheden
 – Afwerkingniveaus
 – Risico’s
 – Etc.

Verkoop

Bron Diverse: 

 – Kopersbegeleiding
 – Impressies
 – VR
 – Etc.

Bouw

Export Diverse: 

 – Inkoop
 – Demarcatie 

verantwoordelijkheid
 – Planning
 – Kostenbewaking
 – Bouwplaatsindeling
 – Etc.

Beheer & 
Onderhoud

Bron beheer & 
onderhoud: 

 – MJOP
 – Garantiemap
 – Hoeveelheden
 – Planning 
 – Etc.
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D. Het start met een MiniBIM dat gekoppeld kan worden aan de 
stichtingskostenopzet

KOER, Rotterdam – Architecten V8 en Studio Architectuur MAKEN.  
HFB maakt MiniBIM, Root maakt TO. Ontwikkelaar coördineert zelf. Koppeling lukt.
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D. Het start met een MiniBIM dat gekoppeld kan worden aan de 
stichtingskostenopzet

Carre II, Utrecht – Paul de Ruiter startte met MiniBIM voor de demarcatie, WE en E-V-A 
architecten volgden in MiniBIM. Ontwikkelaar en WubbenChan coördineren.  
Koppeling lukt net niet.
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D. Het start met een MiniBIM dat gekoppeld kan worden aan de 
stichtingskostenopzet

Toren M, Papendrecht – Uytenhaak & Partners maakt MiniBIM. Ontwikkelaar coördineert zelf. 
Koppeling lukt! En is volledig via Naa.K.T., dus naast kosten en opbrengsten ook duurzaamheid.
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D. Het start met een MiniBIM dat gekoppeld kan worden aan de 
stichtingskostenopzet

Lumiere Toren (superhighrise), Rotterdam – Kaan Architecten maakt MiniBIM.  
WubbenChan coordineert. Koppeling lukt. En is volledig via Naa.K.T. en belegger doet mee!
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Conclusie:

1. Betrek iedereen in de datagedreven discussies aan de hand 
van het BIM

2. Laat iedereen mee doen voor eigen doelen en parameters. 
Leer hen te sturen op de parameters door de modellen

3. Analyseer samen wat het BIM voor een ieder kan betekenen
4. Volwassen modellen door input van seniors en meer disciplines
5. Zo houden we meer tijd over voor wat ons werk echt leuk 

maakt en wat onze ontwerpen echt speciaal maakt
6. Gemakkelijker de discussie aan met stakeholders door 

datavisualisaties

Wie doet er mee?




