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Er is wereldwijd geen enkele industrie meer die het nog zonder digitale 
technologie kan stellen. Dit geldt vooral voor de AEC-industrie (architectuur, 
engineering en constructie). Technologie leidt tot enorme vooruitgang in de 
manier waarop aannemers projecten plannen en samenstellen, wat de weg 
vrijmaakt voor een geheel nieuwe toekomst. Met name één technologie — 
Building Information Modeling (BIM) — is toonaangevend.

BIM is een intelligent, op 3D-modellen gebaseerd proces dat aannemers helpt 
nauwkeuriger en efficiënter te zijn. In de loop der jaren is de functionaliteit 
van BIM-technologie sterk verbeterd en een standaard in de AEC-industrie 
geworden. Het is niet verrassend dat uit een recent onderzoek van McKinsey 
bleek dat 75% van de bedrijven die met BIM werkten, een positief rendement 
op hun investeringen hadden behaald. [1] 

Dankzij de recente opkomst van cloudgebaseerde BIM-oplossingen kunnen 
aannemers, ontwerpers en eigenaren nu samenwerken om fouten in 
realtime op te sporen en op te lossen, wat kostbare vergissingen voorkomt 
en de hoeveelheid vereiste herzieningen vermindert. Met de snelgroeiende 
populariteit van projectleveringsmethoden zoals geïntegreerde projectlevering 
(IPD) is deze verbeterde functionaliteit belangrijker dan ooit geworden.

BIM-technologie is essentieel om meer werk binnen te halen in een steeds 
feller concurrerende industrie, terwijl met BIM bovendien veel efficiënter 
wordt gewerkt dankzij een gecentraliseerd projectbeheersysteem. In deze gids 
verkennen we een aantal van de belangrijkste voordelen van cloudgebaseerde 
BIM-technologie voor aannemers.

Inleiding



“De integratie van digitale 
technologie in de operationele 
activiteiten is essentieel voor 
Mercury omdat we daarmee 
kunnen waarborgen dat de 
prestaties van onze medewerkers, 
toeleveringsketen en klanten 
worden gemaximaliseerd. Het doel 
van onze digitale transformatie is 
dat we onze medewerkers de beste 
technologie willen geven zodat 
zij maximale waarde aan de klant 
kunnen leveren.” 
– Gary Widger 
Head of Communication & Change, Mercury Construction
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Voor aannemers is het binnenhalen van nieuwe en 
doorlopende contracten een absolute noodzaak om 
concurrerend te blijven. Nu digitale technologie steeds 
meer vanzelfsprekend wordt, gaan veel eigenaren 
uit van BIM-deliverables in alle bouwstadia. Dit 
maakt de rol van BIM in de workflow van aannemers 
belangrijker dan ooit.

Niet alleen zijn aannemers en de toeleveringsketen 
met BIM beter berekend op de verwachtingen van de 
klanten, ze kunnen hiermee ook veel indruk maken op 
eigenaren. Als een foto meer zegt dan 1000 woorden, 
dan zegt een 3D-model meer dan 1000 foto’s. Als 
u tijdens het aanbestedingsproces eigenaren kunt 
voorzien van een 3D-model, dan versterkt dat het 
vertrouwen en de geloofwaardigheid in een industrie 
waarin reputatie alles is. Hiermee kunnen aannemers 
hun bekendheid met het bouwproces laten zien en 
complexe problemen oplossen voordat ze op de locatie 
aan de slag gaan.

Onthoud: veel eigenaren die beslissingen nemen 
over de uit te voeren werkzaamheden zijn geen 
bouwprofessionals en zijn niet bekend met 
plattegronden en 2D-tekeningen. Het gebruik van 
3D-modellen om te visualiseren hoe het project ervoor 
staat, biedt de meeste waarde omdat ze beter te 
begrijpen zijn voor niet-specialisten.

In onze wereld met zijn moderne technologie 
moeten aannemers BIM-technologie gebruiken om 
concurrerend te blijven. 

Voordeel 1:  
haal meer omzet 
binnen Mercury Construction 

Mercury heeft meer dan 2000 
bouwprofessionals in dienst en is 
gespecialiseerd in het bouwen en beheren 
van complexe technische projecten in 
heel Europa.  De strategische inzet van 
BIM-technologie heeft bijgedragen aan de 
snelle groei van Mercury en heeft geleid tot 
langetermijnrelaties binnen de volledige 
toeleveringsketen. 

Met BIM heeft Mercury het volgende bereikt:

• Transparantie, overdracht 
en verantwoordelijkheid bij 
ontwerpcontroles

• Transparantie bij het volgen van 
kwaliteit en afsluiting

• Gemakkelijk traceren en benchmarken 
van de prestaties van onderaannemers



“We moesten het ontwerp 
en de fase voorafgaand 
aan de bouw voor ons 
zien door middel van een 
data-omgeving waarmee 
we een gedeeld overzicht 
hadden van alle activiteiten. 
Hierdoor hadden we niet 
langer datasilo's nodig, 
konden we beoordelingscycli 
stroomlijnen en realtime 
data gebruiken voor 
ontwerpcoördinatie 
en beoordeling, 
afnamehoeveelheid en 
aantekeningen.”
– Yuri Grotewal 
BIM-coördinator, Royal BAM Group
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Levvel Consortium
Vanwege de complexe multidisciplinaire omgeving 
van het Afsluitdijkproject in Nederland, was 
samenwerking essentieel voor het succes van het 
project. Door computerontwerpen te maken met 
BIM, konden ontwerpers concepten produceren 
waarmee ze sneller aan het project konden werken 
via iteratieve toetsingsrondes waarin problemen 
en annotaties werden verwerkt. Dit versnelde de 
ontwerpcoördinatie met 80%.

Een van de unieke kenmerken van cloudgebaseerde 
BIM-technologie is dat alle projectinformatie kan 
worden opgeslagen op één plek en vanaf elke locatie 
toegankelijk is. Dankzij cloudgebaseerde BIM-
coördinatie kunnen organisaties het aantal vereiste 
herzieningen beperken door het volledige projectteam 
(ongeacht hoe veel of weinig ervaring teamleden 
hebben met BIM) de mogelijkheid te geven bij te 
dragen aan een model en conflicten op te sporen nog 
voordat de eerste schep de grond in gaat. 

Hiermee wordt een van de meest voorkomende 
problemen in de AEC-industrie aangepakt: een op 
silo’s gebaseerde aanpak tijdens de projectplanning. 
Wanneer gegevens voor rollen en systemen in silo’s 
worden opgeslagen, gaan de kracht en zin van de 
gegevens verloren. De op samenwerking gerichte 
aard van cloudgebaseerde BIM-coördinatie helpt 
projectpartners dit probleem te vermijden zodat 
ontwerpproblemen proactief in het model in plaats 
van op de werkplek kunnen worden opgelost. 

Dit leidt op de volgende manieren tot een forse 
kostendaling: 

• Herzieningen kosten de bouwsector € 55 miljard 
per jaar. [4] Door problemen te identificeren 
voordat herzieningen nodig zijn, kunnen 
miljardenverliezen worden voorkomen. 

• 58% van de bouwfirma’s zegt dat BIM leidt tot 
minder installatiefouten. Dat heeft enorme 
gevolgen omdat het leidt tot minder herzieningen 
en materiaalverlies, terwijl de productiviteit 
omhoog gaat en planningen beter worden 
nageleefd [5] 

• In de AEC-industrie kan één gemist conflict tot 
€ 14.000 aan herstelkosten met zich meebrengen. 
[6] Een cloudgebaseerd systeem verkleint de kans 
dat dit gebeurt. 

Voordeel 2: 
minder herzieningen



“Een van de grootste 
uitdagingen waarmee we 
bij de overstap van 2D naar 
3D te maken hebben, is de 
weerstand om traditionele 
schattingsmethoden los te 
laten. Doordat we betere 
standaarden hadden die we aan 
het ontwerpteam konden geven, 
zijn we betere schattingen 
gaan maken en bespaarden we 
bovendien tijd en geld op onze 
projecten.”
– Kelsey Stein 
National Preconstruction Technology Manager, 
Skanska
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SAM Drylining
SAM Drylining had vaak te maken met vertragingen 
in de communicatie tussen het commerciële 
managementteam en het projectteam. Hierdoor 
werden afwijkingen of wijzigingen op de werkplek 
traag doorgegeven. Deze vertragingen hadden 
financiële implicaties voor het bedrijf, waardoor het 
soms het recht op betaling voor tijdig geleverde 
werkzaamheden verloor. Met BIM kon het team 
zorgen voor een transparante uitwisseling tussen de 
werkplek en het commerciële team op kantoor. Dit 
leidde dankzij een tijdige communicatie tot betere 
marges en lagere kosten. [8]

Winstmarges verbeteren is nooit simpel, en dat geldt 
vooral voor de AEC-industrie. De implementatie van 
BIM-technologie is echter een beproefde methode 
om te komen tot meer effectieve kostenschattingen 
in de bouw, wat vervolgens leidt tot betere marges. 
Volgens een onderzoek van Dodge Data & Analytics 
zegt 85% van de AEC-professionals dat BIM leidt tot 
een vermindering van de uiteindelijke bouwkosten van 
een project. [8]

Aannemers die hun kostendeskundigen en schatters 
vroeg in de planningsfase opnemen, kunnen rekenen 
op effectievere schattingen van de bouwkosten. 
Dat heeft geleid tot de groei van modelgebaseerde 
kostenschattingen. Dit type modellering wordt ook 
wel 5D BIM genoemd.

Verder worden quantity take-offs en 
kostenschattingen veel gemakkelijker met juist 
vormgegeven BIM-gegevens. Geïntegreerde 
kwantificatiesoftware ondersteunt de productie 
van hoeveelheden omdat aannemers precies 
weten hoeveel ze moeten inkopen. Dit leidt 
tot nauwkeurigere bestedingen en een betere 
rendabiliteit.

BIM draagt ook bij aan verandermanagement. Wanneer 
een nieuw ontwerp uitkomt, kan een variantrapport 
worden opgesteld om toevoegingen en weglatingen in 
het model te omschrijven. Hiermee krijgt de aannemer 
onmiddellijk inzicht in hoeveelheidswijzigingen en 
andere essentiële parameters die aangegeven wat 
de impact op de projectkosten is. Op die manier kan 
de leiding vroegtijdig de juiste keuzes maken en 
kostenschattingen aanpassen.

Voordeel 3: 
marges verbeteren 



“Eerder kon het maanden duren 
voordat belangrijke informatie 
werd uitgewisseld tussen de 
projectlocatie en kantoor. Nu 
kan die informatie onmiddellijk 
worden gedeeld. Onze 
projectmanagers kunnen meteen 
zien hoe dit de efficiëntie op de 
werkplek verbetert.” 
– Kyle Spiller 
Director, SAM Drylining 
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Hoewel de bouw altijd risico’s met zich meebrengt, is 
het doel die risico’s zo klein mogelijk te houden. Door 
BIM-software volledig te implementeren tijdens de 
hele levenscyclus van een project, kunnen intelligente 
datasets helpen veel van de risico’s te verkleinen die 
vaak samengaan met AEC-projecten.

Voor beginners kan nauwe samenwerking met 
gespecialiseerde aannemers leiden tot lagere 
aanbestedingskosten, verzekeringskosten, algehele 
afwijkingen en risico’s op claims. Daarom kan BIM 
aannemers veel geld besparen en tegelijkertijd op 
allerlei manieren risicoverlagend werken wanneer de 
technologie volledig wordt geïmplementeerd.

BIM-software kan ook bijdragen aan de veiligheid 
tijdens het bouwen door gevaren te identificeren 
voordat ze echt een probleem worden. In een industrie 
waarin veiligheidsrisico’s altijd meespelen, kan BIM 
toonaangevend zijn om tot meer veiligheid te komen. 
Met BIM-technologie kunnen fysieke risico’s worden 
vermeden door de logistiek op de werkplek vooraf te 
visualiseren en plannen. Een visuele risicoanalyse en 
veiligheidsbeoordelingen kunnen de veiligheid tijdens 
de volledige duur van het project helpen waarborgen.

Voordeel 4: 
risico's beperken

BAM Ireland 
Een uitdagende economie en een hang 
naar doorlopende verbetering inspireerde 
engineering- en bouwbedrijf BAM Ireland, 
een operationeel bedrijf van Koninklijke BAM 
Groep, tot het starten van een technologische 
transformatie om betere efficiëntie en prestaties 
te bereiken. Jaren later culmineerde de digitale 
reis van BAM Ireland in de toepassing van 
BIM (Building Information Modelling), KI in 
constructie en machine learning. De combinatie 
hiervan heeft de details van constructiegegevens 
veranderd in tastbare voordelen voor klanten, 
medewerkers, de omgeving en vooral, de 
uiteindelijke kosten. [9]

Skanska 
Skanska is al vroeg met BIM-software aan de 
slag gegaan. Dankzij via BIM aangestuurde 
machine learning benut Skanska de kracht 
van duizenden gegevenspunten om risico’s te 
verkleinen. Een van de geheimen achter het 
huidige succes van Skanska schuilt in hun 
vroegtijdige gebruiksgereedheidsplan dat 
garandeerde dat het team BIM-software kon 
gebruiken om risico's vanaf het allereerste 
begin te beperken. [10]



“[Het] geeft ons zicht op risico’s 
en zorgt voor meer focus. 
We hebben minder reactieve 
gesprekken met meer nadruk op 
KPI’s die continue verbetering 
stimuleren. De simpele 
visualisatie van de uitdaging of 
het probleem alleen helpt ons die 
focus te krijgen.”
– Michael Murphy  
Digital Construction Operations Manager, BAM Ireland
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Conclusie
BIM is een innovatieve technologie met grote voordelen voor de AEC-
industrie. Als een aannemer deze technologie gebruikt, kan dat leiden tot 
ongeëvenaarde groei. Van het binnenhalen van meer contracten tot minder 
herzieningen om de marges te verbeteren en de risico’s voor veiligheid en 
gezondheid te verkleinen, dit is het juiste moment voor aannemers om BIM-
technologie volledig te omarmen.

Met cloudgebaseerde BIM-software kunnen aannemers altijd en overal de 
gegevens raadplegen die ze nodig hebben. Dat leidt tot betere beslissingen 
en betere voorspellingen van de projectresultaten. Zoals blijkt uit veel 
praktijkvoorbeelden is BIM aanpasbaar aan tal van situaties en biedt het unieke 
voordelen van aannemers van iedere omvang. Conclusie? Voorrang geven aan 
BIM-technologie leidt tot een meer op samenwerking gerichte aanpak tijdens 
de volledige levenscyclus van een bouwproject – iets wat aannemers moeten 
benutten om concurrerend te blijven in de huidige industrie.
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Behaal succes met uw projecten 
dankzij Autodesk Construction Cloud.
Stap efficiënt over van ontwerpen op bouwen met de pre-constructietools van Autodesk Construction Cloud. 
Maak elk project succesvol door tijd te besparen, risico’s te verminderen en winst te maximaliseren.

Modelcoördinatie
Verlaag kosten en win tijd met 
automatische conflictdetectie. 
Raadpleeg alle gegevens altijd 
en overal.

Modelgebaseerde 
kwantificatie
Blijf op schema en verlaag de 
kosten dankzij onmiddellijke 
toegang tot BIM-gegevens 
vanuit uw 3D-model.

Kwalificatie
Verkort de vereiste tijd voor 
kwalificatie door elke fase van 
het prekwalificatieproces te 
automatiseren.

Aanbestedings- 
beheer
Haal meer contracten binnen 
door onderaannemers te 
vinden op het meest actuele 
netwerk in de bouwwereld.

<1%
Minder dan 1% 
herzieningen

40%
snellere algehele 
take-off

10 minuten
Verzend aanbestedingen 
in minder dan 10 
minuten

4 weken
tijdwinst per 
gekwalificeerde aannemer

Neem voor meer informatie contact op met acs.emea@autodesk.com

De meest vooraanstaande bouwers 
verzorgen pre-constructie met Autodesk  



Met de software van Autodesk maakt 
u alles wat u maar wilt. De toekomst 
van het maken is aangebroken, met 
radicale veranderingen in hoe we 
ontwerpen, maken en gebruiken. Het 
ontwricht elke sector: architectuur, 
engineering en bouw, productie, media 
en entertainment. Met de juiste kennis 
en tools is deze ontwrichting uw kans. 
Iedereen gebruikt onze software, van 
ontwerpprofessionals, engineers en 
architecten tot digitale kunstenaars, 
studenten en hobbyisten. We zijn 
constant op zoek naar nieuwe manieren 
om alle facetten van diversiteit te 
integreren bij al onze medewerkers, 
klanten, partners en gemeenschappen. 
Ons ultieme doel is iedereen meer 
kansen te geven om te verbeelden, 
ontwerpen en de wereld te verbeteren.
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