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WAAROM gaan we voor BIM bij
Henselmans; We willen een integraal
afgestemd ontwerp. Door ons te richten
op procesmatig (samen) werken worden
we de beste bouwer van Noord-Holland.
We zullen in het voorstadium over zaken
na denken waardoor we de regie in
handen houden en risico’s verlagen.
Hiermee verlagen we faalkosten en
zorgen we voor tevreden klanten,
personeel en onderaannemers
en
derden. Voordat de eerste paal de grond
in gaat hebben we het pand virtueel
gebouwd en opgeleverd.

BCF

Vanaf 2023

2019
Werken aan de Henselmans BIM Structuur
❑ Project doelstellingen
- 100% vanaf voorlopig ontwerp
- 75% relevante co-partners mee
- Informatie, hoeveelheden en controle
uit model

❑ Structuur
- Contracten
- Protocol en Uitvoeringsplan
- InformatieLeveringsSpecificatie “ILS”
- Strategisch partnerbeleid
- Rollen & taken
- Issue Management “BIM COLLAB”
s

❑ BIM ICT / Software
- Ontwikkelingen bijhouden
- Onderzoek Document Management
Systeem “DMS”
❑ Opleidingen
- Interne opleiding personeel per functie
groep ontwikkeling uitvoering calculatie
- Hands on techniek
- Consistente tekeningen uit 1 model
- Open BIM modellen (level 2) via viewers bekijken
- Hoeveelheden analyse
- Ruimte en materialen staat uit model
- Model “kwaliteit” controle aspect/productie
-> B-ILS / Modellen onderling / productie met
prestatie modellen
- Issue management in BIM COLLAB

Informatie verzamelen en
maken

2020/2022
BIM op alle werken vanaf VO, focus op
eenheid/hergebruik van informatie en door
ontwikkelen van BIM toepassingen
❑ Project doelstellingen
- Bouwplaats medewerkers met BIM
- BIM calculaties in 2021
- Level 3 open BIM
- Alle projecten in BIM
- Vaste strategische partners
- Hulpconstructies/ Bouwplaats modelleren
- Werken met DMS

BIM door ontwikkelen

❑ Project doelstellingen
- S&O volledig uit model
- Onderzoek plannen 4D

❑ Structuur
- Classcontroles standaardiseren
- Eenduidige BIM - aanpak
❑ BIM ICT / Software
- Ontwikkelingen bijhouden
- VR bij verkoop/ kopersopties
- Onderzoek 5D (2020)
- Aansturen pointclouds/laserscanning
- Voor fase ontwikkeling een koppeling in
Navision
❑ Opleidingen
- BIM op de bouwplaats
- NL-SFB calculeren 5D

Controleren en afstemmen
volgens protocol / ILS

Online delen

Informatie
uitvoeren

Don’t be afraid of going slowly – be afraid of standing still

