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Samenvatting 

Inleiding 
Voorliggende rapportage beschrijft het ontwerpproces en bijbehorende producten van het 
BIM-maturity PDEng-project dat is uitgevoerd aan de Universiteit Twente. Dit project is in 
2014 opgestart in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) 
en de Bouw Informatie Raad (BIR). Doel van het project was om een BIM-maturity model en 
best practices voor de Nederlandse bouwsector (en daarbinnen onderscheiden 
deelsectoren) te ontwerpen. Bij invoering en het gebruik van BIM blijkt namelijk dat 
partijen ofwel een onvoldoende, ofwel een te veel uiteenlopend niveau van BIM-maturity 
hebben. Een beter inzicht in de volwassenheid van BIM kan bijdragen aan de identificatie 
van ontwikkelprioriteiten en aan beter inzicht in competenties op het gebied van BIM. 
Hiermee worden onder andere toepassingen met betrekking tot inkoop- en 
toeleveringsprocessen ondersteund.  
 
Bij aanvang van het PDEng-project zijn de volgende ontwerpproducten gedefinieerd: 

1. Een BIM-maturity model: met dit model kan het BIM-maturity niveau van 
organisaties worden bepaald. Toepassing van het BIM-maturity model is voorzien 
op zowel organisatie-, sector- en projectniveau.  

2. Best practices per deelsector: per deelsector dient in kaart te worden gebracht 
welke toepassingen van BIM worden gebruikt of organisaties willen gaan gebruiken 
en welke drijfveren of barrières de invoering en het gebruik van BIM-toepassingen 
beïnvloeden. 

3. Een benchmark van het BIM-gebruik binnen deelsectoren, via uitvoering van 
sectoranalyses met het ontworpen BIM-maturity model 

4. Aanbevelingen per deelsector t.a.v. ontwikkel- en implementatieprioriteiten, 
voortkomend uit de resultaten die met de benchmarks zijn verkregen. 

Het doorlopen van de ontwerpcyclus 
De gehanteerde ontwerpcyclus, die achtereenvolgens bestaat uit de fasen 
probleemanalyse, ontwerp, verificatie & validatie, implementatie en tot slot evaluatie, is de 
rode draad geweest bij activiteiten die binnen het BIM-maturity project zijn uitgevoerd. 
Onderstaande fasen verwijzen dan ook naar de gelijknamige hoofdstukken in deze 
rapportage. 

Ontwerp I 
In de ontwerpfase is, op basis van een set gedefinieerde eisen, een analyse uitgevoerd van 
bestaande BIM-maturity modellen. Deze Multi-criteria analyse heeft uitgewezen dat geen 
van de bestaande modellen aan alle gestelde eisen voldoet. In de eerste plaats komt dit 
doordat bestaande BIM-maturity modellen de samenwerking binnen de supply chain niet of 
onvoldoende meenemen. In de tweede plaats focussen veel bestaande BIM-maturity 
modellen op technologische aspecten van BIM. Daarmee wordt een beoordeling van 
organisatorische processen onvoldoende ondersteund. Verder zijn veel methoden van 
bestaande maturity modellen complex, slecht gedefinieerd en zijn resultaten onderling 



viii 
 

onvoldoende vergelijkbaar. Op basis van deze uitkomsten is geconcludeerd dat er een 
duidelijke meerwaarde ligt voor de ontwikkeling van een nieuw BIM-maturity model. 
 
Literatuuronderzoek naar de definitie van BIM is het uitgangspunt geweest voor de 
decompositie van BIM in verschillende aspecten. Daarmee zijn de criteria van het BIM-
maturity model als volgt gedefinieerd:  

 Strategie 
 Organisatiestructuur 
 Mens en Cultuur 
 Processen en Procedures 
 IT infrastructuur / ICT 
 Data(structuur) 

 
Deze criteria zijn weer onderverdeeld in subcriteria en vormen de verticale as in het 
raamwerk van het BIM-maturity model. 
 
De horizontale as in het raamwerk wordt gevormd door de BIM-maturity niveaus. Aan de 
hand van het Capability Maturity Model (Software Engineering Institute, 2010) is gekozen 
voor een indeling van niveau 0 (niet aanwezig) t/m niveau 5 (optimaliserend). Input van 
andere BIM-maturity modellen, met de voornaamste bijdragen uit het Penn State Maturity 
model (Computer Integrated Construction Research Program, 2013) en het Supply Chain 
Management Process Maturity model (Lockamy & McCormack, 2004), is gebruikt om 
invulling te geven aan de cellen van het BIM-maturity model.  
 
Het BIM-maturity model is ten behoeve van de eerste implementatie (sectoranalyse 2014) 
vertaald naar een interviewinstrument. Voor gebruik bij een tweede toepassing 
(sectoranalyse 2016) is het BIM-maturity model vertaald naar een online enquête-
instrument. Het benodigde uitgangspunt ten aanzien van de best practices is verkregen via 
een literatuuronderzoek. Daarbij zijn onder meer toepassingsgebieden van BIM, drijfveren 
en barrières (die de implementatie en het gebruik van BIM bevorderen c.q. belemmeren) 
per deelsector inzichtelijk gemaakt. Deze gegevens zijn belangrijke input geweest voor het 
ontwerp van de genoemde interview- en enquête-instrumenten. Na het ontwerp zijn beide 
instrumenten geverifieerd en gevalideerd met hulp van de werkgroep maturity van de BIR 
en via testinterviews of testenquêtes. 

Implementatie I 
Een eerste toepassing van het BIM-maturity model en best practices heeft plaatsgevonden 
tijdens de sectoranalyse 2014, welke is uitgevoerd middels interviews. Deze sectoranalyse 
heeft gefungeerd als grootschalige toetsing van het ontwerp. Via interviews bij ruim 50 
organisaties, die ten aanzien van BIM als koploper kunnen worden beschouwd, is een beeld 
geschetst van de BIM-ontwikkelingen binnen verschillende deelsectoren van de 
Nederlandse bouw- en GWW-sector. Op basis van de uitkomsten van de sectoranalyse zijn 
aanbevelingen opgesteld met ontwikkel- en implementatieprioriteiten voor de BIR en 
impliciet aan de brancheverenigingen die in de BIR verenigd zijn. De sectoranalyse heeft 
daarmee een belangrijk deel van de PDEng-ontwerpproducten geleverd. 

Evaluatie & Ontwerp II 
Tijdens de evaluatie is, op basis van feedback van respondenten en op basis van opgedane 
ervaring, gebleken dat het BIM-maturity model de meest relevante aspecten van BIM 
meeneemt. Toch zijn er nog een aantal verbeterpunten gedefinieerd.  
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 Contractuele aspecten: Meerdere respondenten geven aan extra aandacht te 
wensen voor contractuele aspecten in relatie tot BIM. Dit aspect wordt daarom 
toegevoegd als criterium onder organisatiestructuur.  

 Openheid en Transparantie: Aan de hand van de feedback van respondenten is ook 
duidelijk geworden dat openheid en transparantie in relatie tot BIM extra aandacht 
behoeft. Dit aspect is in het nieuwe ontwerp daarom explicieter meegenomen in de 
beschrijvingen bij het criterium samenwerkingsgerichtheid. 

 BIM en procesverandering: respondenten beschrijven de belangrijke waarde die 
BIM in zich draagt bij het initiëren en doorvoeren van procesveranderingen binnen 
organisaties. Aan dit aspect wordt invulling gegeven via de definitie van een 
aanvullend criterium bij processen en procedures. 

 
De verwerking van bovenstaande evaluatiepunten in een aangepast ontwerp van het BIM-
maturity met aangepaste decompositie van BIM (de criteria en subcriteria van het BIM-
maturity model, zoals hieronder weergegeven). Met deze wijzigingen is een nieuwe iteratie 
van de ontwerpcyclus ingeluid en een nieuw uitgangspunt verkregen voor een volgende 
implementatie.  

 
Figuur a – criteria van het BIM-maturity model, versie 2.0. 

 

Implementatie II 
De tweede sectorbrede toepassing van het BIM-maturity model is uitgevoerd via een online 
enquête onder 105 organisaties, verdeeld over de diverse deelsectoren. Bij deze enquête is 
met name gefocust op de BIM-maturity criteria, op barrières die de invoering en het 
gebruik van BIM belemmeren én op toekomstvisies die respondenten hebben ten aanzien 
van BIM binnen hun deelsector.  
 
De resultaten van deze tweede sectoranalyse hebben grotendeels de resultaten van de 
sectoranalyse 2014 ondersteund: organisaties scoren relatief goed op de strategische 
aspecten, terwijl met name de institutionalisering van BIM binnen beschrijvingen van taken, 
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verantwoordelijkheden en processen lijkt achter te blijven. Opvallend aan de uitkomsten 
van de sectoranalyse 2016 is vooral de sterke spreiding van organisatorische 
volwassenheden binnen een deelsector. Er zijn daardoor geen algemeen geldende 
uitspraken te doen over de BIM-maturity van een bepaalde deelsector in vergelijking met 
een of meer andere deelsectoren. 

Ontwerp en Implementatie III 
Naast het interview- en enquête-instrument, is ook een instrument ontwikkeld voor 
analyse van BIM-maturity op projectniveau. Deze BIM-maturity audit beschrijft een zestal 
stappen die de projectorganisaties helpen bij het inzichtelijk maken van een mogelijke gap 
tussen het huidige en gewenste BIM-maturity niveau, verschillen tussen partijen/disciplines 
en mogelijke risico’s ten aanzien van de samenwerking via BIM. De procedure van de audit 
kan als volgt worden weergegeven: 
 

 
Figuur b - Processtappen van de BIM-maturity audit op projectniveau. 

 
De ontwikkelde BIM-maturity audit is toegepast binnen twee diepgaande casestudies, 
waarvan één grootschalig B&U-project en één grootschalig GWW-project. Aan de 
projectorganisaties zijn rapportages opgeleverd, waarin de belangrijkste uitkomsten van de 
projectanalyse staan beschreven. Deze rapportages zijn vertrouwelijk en daarom slechts 
beperkt opgenomen in deze eindrapportage. De betrokken projectorganisaties hebben 
echter teruggekoppeld dat de projectanalyse hen een waardevol inzicht heeft gegeven en 
dat uitkomsten effectief zijn geweest om noodzakelijke veranderingen bespreekbaar te 
maken. 

Conclusies 
Met de uitvoering het BIM-maturity PDEng-project zijn de vier gespecificeerde 
ontwerpproducten (zie inleiding) opgeleverd. In de eerste plaats zijn een BIM-maturity 
model & best practices ontwikkeld en getoetst via toepassing op organisatie-, sector- en 
projectniveau. Via deze toepassingen heeft het model z’n potentie aangetoond als tool voor 
organisaties om het eigen niveau in te schalen, geschiktheid van partners en 
toeleveranciers op projecten te beoordelen en prioriteiten voor ontwikkeling te 
identificeren. Voor de BIR en brancheorganisaties zijn met name de benchmarks (inclusief 
best practices per deelsector) van waarde geweest. Met de oplevering van de 
sectorrapportages zijn ook aanbevelingen gedaan die zij kunnen gebruiken om sturing te 
geven aan sectorbreed beleid ten aanzien van BIM.  
 
Verwachte ontwikkelingen en toekomstvisies op het gebied van BIM laten zien dat een 
regelmatige toepassing, evaluatie en doorontwikkeling van het BIM-maturity model & best 
practices van belang zijn én blijven om de waarde van de opgeleverde ontwerpproducten in 
de toekomst te behouden. 
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1. Inleiding 

Dit rapport beschrijft het ontwerpproces en de ontwerpproducten van het BIM-maturity 
PDEng-project dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor 
Inkoopmanagement (NEVI) en de Bouw Informatie Raad (BIR). De structuur van het rapport 
volgt de stappen die binnen het ontwerpproces zijn gezet. Hieronder wordt eerst de 
achtergrond en organisatie van het PDEng-project beschreven. Vervolgens wordt de inhoud 
van deze rapportage toegelicht. 

 Over dit PDEng-project 
Het toenemende gebruik en de toenemende mogelijkheden van ICT heeft binnen de Bouw 
geleid tot de steeds verdere toepassing van Bouw Informatie Modellen (BIM). Organisaties 
zien in BIM een kans om informatie van een bouwobject gestructureerd vast te leggen, te 
beheren en toegankelijk te maken gedurende alle fasen van de levenscyclus. Zodoende kan 
BIM fungeren als belangrijke aanjager om efficiënter te werken, beter samen te werken en 
onder meer inkoop- en toeleveringsprocessen te professionaliseren. Een dergelijke 
intensivering van de samenwerking van partijen vraagt echter ook om de juiste 
voorwaarden om de beoogde resultaten van het werken met BIM te bereiken. Eén van de 
voorwaarden is een voldoende volwassenheidsniveau op het gebied van BIM van betrokken 
projectpartners. De informatie die partijen leveren ten behoeve van het bouwmodel moet 
immers aan de vereiste volledigheid en detailniveau voldoen.  
 
Binnen dit PDEng-traject wordt een instrument ontwikkeld waarmee het BIM-
volwassenheidsniveau (BIM-maturity) van partijen in de Bouw kan worden ingeschaald. 
Hiermee hebben organisaties een tool om het eigen BIM-volwassenheidsniveau te meten 
en geschiktheid van mogelijke partners in kaart te brengen. Voor de brancheorganisaties is 
het instrument een tool om op sectorniveau gegevens te verzamelen over de status van het 
BIM-gebruik in Nederland en de specifieke deelsectoren. Tegelijkertijd biedt het de 
mogelijkheid om aandachtspunten en barrières op sectorniveau te identificeren. 
 
Een PDEng (Professional Doctorate in Engineering) is een tweejarig praktijkgericht 
ontwerpproject waarbij in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven een probleem wordt 
opgelost. Dit BIM-maturity PDEng-traject vormt een onderdeel van een overkoepelende 
onderzoekslijn op het gebied van Supply Chain Management en BIM, waarmee invulling 
wordt gegeven aan de belangrijkste voorwaarden voor de succesvolle inzet van BIM in de 
keten. De BIM-maturity tool vormt één van de onderzoeks- en ontwerpprojecten die 
hierbinnen worden uitgevoerd. 

 Organisatie PDEng-project 
De opdrachtgevers van het PDEng-project zijn de Bouw Informatieraad (BIR) en de 
Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement (NEVI). De Bouw Informatie Raad is nauw 
betrokken geweest bij de verschillende fasen in het ontwerpproject, vooral via 
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ondersteuning vanuit een BIR werkgroep. Deze werkgroep heeft gefungeerd als 
expertgroep.  
 
Naast de expertgroep is een wetenschappelijk team gevormd. Hieronder is de rol en de 
samenstelling nader beschreven. 
 
Wetenschappelijk team: 
Het BIM-maturity PDEng-project vormt een onderdeel van de onderzoekslijn op het gebied 
van Supply Chain Management & BIM, welke wordt geleid door prof. dr. ir. Arjen Adriaanse 
en dr. Hans Voordijk (Universiteit Twente, afdeling Construction Management & 
Engineering). 
 
De samenstelling van het wetenschappelijk team is dus als volgt:  

 Prof.dr.ir. Arjen Adriaanse (Universiteit Twente); 
 Dr. Hans Voordijk (Universiteit Twente); 
 Sander Siebelink MSc, PDEng-trainee (Universiteit Twente). 

 
Naast de hierboven genoemde personen zijn studenten van het vak ‘Supply Chain 
Management & ICT’ ingezet binnen het onderzoek. Dit vak wordt gegeven door dr. Hans 
Voordijk, vanuit de afdeling Construction Management & Engineering van de Universiteit 
Twente. BIM en ketensamenwerking vormen binnen dit vak belangrijke thema’s. Via een 
groepsopdracht hebben de studenten ondersteund bij dataverzamelingsactiviteiten.  
 
Expertgroep BIM-maturity ontwerponderzoek:  
De expertgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit verschillende typen organisaties en 
disciplines, die gezamenlijk een werkgroep maturity van de BIR vormen. Deze groep heeft 
meegedacht over de deelsectoren waar dit onderzoek zich op richt en over de 
mogelijkheden van dataverzameling, heeft gereflecteerd op de (deel-)resultaten en 
meegedacht over verdere mogelijkheden van kennisdisseminatie. Daarnaast heeft de 
expertgroep feedback gegeven m.b.t. de juistheid en volledigheid van de 
ontwerpproducten. Gedurende het project is in overleg met de expertgroep bepaald op 
welke wijze en in welke vorm tussenresultaten en eindproducten naar de sector zijn 
gecommuniceerd. Ook is samen met de expertgroep gereflecteerd op de betekenis van 
resultaten voor verschillende deelsectoren. 
 
De werkgroep is met een frequentie van ongeveer eens per twee maanden samengekomen 
om de voortgang, resultaten en nieuwe uitgangspunten te bespreken. 
 
De samenstelling van de werkgroep maturity is als volgt: 

 Mr. Hester van der Voort-Cleyndert, voorzitter (BIR, Rijkswaterstaat) 
 Prof. dr. ir. Arjen Adriaanse (Universiteit Twente) 
 Peter Fischer MSc (Croon Elektrotechniek), mei 2014 - september 2015 
 Ing. Leon Leenders (Ingenieursbureau Verhoeven en Leenders) 
 Ir. Alexander Pastoors (BNA) 
 Ir. Francois la Rivière (Croonwolter&dros), vanaf september 2015 
 Ing. Eric Seele (Gemeente Rotterdam) 
 Sander Siebelink MSc (Universiteit Twente) 
 Dr. Hans Voordijk (Universiteit Twente) 
 Arjan Walinga (Bouwend Nederland) 



3 
 

 Over dit rapport 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de probleemcontext verder toegelicht. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 de gehanteerde ontwerpmethode binnen het PDEng-project uitgewerkt en 
wordt de scope vastgesteld. Aan de hand van de vastgestelde ontwerpbehoefte en -
methodiek wordt in hoofdstuk 4 een initieel ontwerp van de maturity tool beschreven. Met 
dit ontwerp is een eerste implementatie van de BIM-maturity tool uitgevoerd, welke wordt 
toegelicht in hoofdstuk 5.  
 
In hoofdstuk 6 worden de feedback en ervaringen van de eerste implementatie beschouwd, 
resulterend in een aanpassing van het initiële ontwerp. Daarbij worden nieuwe 
instrumenten ontwikkeld om het toepassingsniveau binnen de sector te vergroten 
(hoofdstuk 6) en toepassing op projecten mogelijk te maken (hoofdstuk 8). De 
implementaties van deze ontwerpen worden uiteengezet in de hoofdstuk 7 en 9. 
 
Het rapport wordt afgesloten met een algehele evaluatie en discussie, gevolgd door 
conclusies én aanbevelingen voor de praktijk en voor vervolgonderzoek. 
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2. Probleemcontext & 
ontwerpbehoefte 

BIM, Bouwwerk Informatie Model of in het Engels Building Information Modelling heeft in 
het laatste decennium een grote vlucht genomen. De digitalisering van diverse ontwerp- en 
uitvoeringswerkzaamheden is hiervan een belangrijke aanjager. 

 BIM als veelbelovende innovatie 
In een zoektocht naar methoden om efficiënter te werken, zijn bedrijven binnen de 
bouwsector steeds meer gebruik gaan maken van Bouw Informatie Modellen (BIM). Snelle 
ontwikkelingen op ICT-gebied hebben deze digitalisering van bouw gerelateerde processen 
tot de belangrijkste innovatie binnen de bouwsector gemaakt. Naast de toegenomen 
mogelijkheden op ICT-gebied, zien partijen vooral ook veel voordelen in het gebruik van 
BIM: onder andere een vermindering van faalkosten en een verbetering van onderlinge 
samenwerking. Daarnaast zien partijen kansen om middels BIM hun concurrentiepositie te 
verbeteren en extra marktaandeel te winnen (ABN AMRO & Bouwend Nederland, 2012; 
Bouwkennis & ABN AMRO, 2015; McGraw Hill Construction, 2014). 

 Uiteenlopende niveaus van BIM-maturity 
In eerste instantie heeft de toepassing van BIM zich voornamelijk gericht op de 
ontwerpfase van bouwprojecten en waren vooral architecten en ingenieurs betrokken. 
Langzamerhand is de toepassing van BIM uitgebreid naar de uitvoeringsfase en de beheer- 
en onderhoudsfase van bouwobjecten. Zodoende wordt BIM steeds meer over de gehele 
levenscyclus van bouwwerken toegepast en zijn alle disciplines binnen bouwprojecten 
betrokken, te weten opdrachtgevers en eigenaren, ingenieursbureaus, architectenbureaus, 
bouwbedrijven, installatiebedrijven als toeleveranciers. Om de potentie van BIM optimaal 
te benutten moeten deze verschillende disciplines op projecten nauw met elkaar 
samenwerken. In de praktijk ervaren partijen hierbij echter problemen. Sommige partners 
binnen een projectorganisatie of van betrokken onderaannemers of leveranciers, kunnen 
niet mee met de gewenste BIM-werkwijze in het project. In andere woorden: partijen 
hebben een onvoldoende BIM-volwassenheid (BIM-maturity). De consequentie is dat de 
haalbaarheid van projectdoelstellingen, onder meer ten aanzien van inkoop- en 
toeleveringsprocessen, onder druk komt te staan. 
 
Oorzaken voor deze verschillende niveaus van BIM-maturity kunnen op sectorniveau 
worden onderkend. Zo wordt in 2012 slechts door ongeveer 20% van de bouwbedrijven al 
iets met BIM gedaan. Vaak gaat het dan om organisaties met meer dan 100 medewerkers 
(ABN AMRO & Bouwend Nederland, 2012). Hieruit blijkt dat een aantal partijen nog niet 
bezig zijn met de invoering van BIM, terwijl andere partijen al veel middelen hebben 
geïnvesteerd om de invoering van BIM vorm te geven. In de jaren die volgden, groeit het 
aandeel van partijen dat BIM gebruikt enorm. Zo blijkt uit markonderzoek dat eind 2014 al 
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ruim 70% van de partijen in de bouwsector met BIM bezig is en dat een groot deel van de 
resterende partijen in 2015 met BIM zal starten (Bouwkennis & ABN AMRO, 2015). Deze 
cijfers geven aan dat er sterk uiteenlopende ontwikkelingsniveaus binnen de bouwsector 
zijn wat betreft het BIM-gebruik. 

 Behoefte voor een BIM-maturity model 
De Bouw Informatie Raad (BIR) en de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement 
(NEVI) beschouwen BIM als zeer belangrijke ontwikkeling binnen de Nederlandse Bouw 
(B&U en GWW). BIM wordt gezien als veelbelovende innovatie om de bedrijfsvoering te 
verbeteren, de concurrentiepositie (ook internationaal) te versterken en de samenwerking 
binnen de bouwketen te ondersteunen. De uiteenlopende niveaus van BIM-maturity 
onderkennen zij als gevaarlijk risico voor een professioneel BIM-gebruik. Het is van belang 
dat meer partijen serieus inzetten op de implementatie van BIM binnen hun organisatie en 
dat er onderling meer inzicht ontstaat in de BIM-maturity van partners. Zo kan inzicht in de 
BIM-maturity van partners mede de strategie bepalen die moet worden gevolgd bij inkoop- 
en toeleveringsprocessen. Wordt een laag BIM-volwassenheidsniveau geaccepteerd, wordt 
een partner geholpen om het niveau te verbeteren of is het beter om geen samenwerking 
met deze partner aan te gaan?  
 
Daarnaast vragen de BIR en de NEVI zich af welke verschillen er nu werkelijk zijn binnen de 
bouwsector ten aanzien van BIM-maturity. Zijn er bijvoorbeeld ook grote verschillen tussen 
verschillende disciplines? En op welke aspecten van BIM zijn de competenties niet 
voldoende ontwikkeld? En welke barrières, die verdere implementatie en ontwikkeling van 
BIM in de weg staan, worden door partijen ondervonden? En op welke manier kan 
succesvol BIM-gebruik binnen de bouwsector beter worden gedeeld met andere partijen? 
Antwoorden op deze vragen kunnen de verschillende brancheverenigingen helpen om 
sector breed beleid te voeren en maatregelen te nemen ter bevordering van het BIM-
gebruik.  
 
Een meetinstrument is benodigd om zowel op organisatie-, project-, als op sectorniveau de 
BIM-maturity inzichtelijk te maken en daar beleid op te kunnen sturen. Bovendien is een 
instrument benodigd dat kan fungeren als selectie-instrument van toeleveranciers en 
onderaannemers. In overleg met de BIR en de NEVI is daarom het ontwerp en de 
implementatie van een BIM-maturity model gedefinieerd als centraal ontwerpvraagstuk 
voor het PDEng-project. 

 PDEng-Ontwerpproducten 
Uit bovenstaande behoefte zijn in overleg met de opdrachtgevers de volgende specifieke 
ontwerpproducten voor het PDEng-traject gedefinieerd:  
 

1. Een BIM-maturity model: met dit model kan het BIM-maturity niveau van 
organisaties worden bepaald. Toepassing van het BIM-maturity model is voorzien 
op:  

o sectorniveau 
o projectniveau 
o organisatieniveau.  
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Op sectorniveau wordt onderscheid gemaakt in deelsectoren waarbinnen het BIM-
maturity niveau van bedrijven kan worden gemeten. Op projectniveau kan het model 
worden gebruikt om het eigen bedrijf en partners/toeleveranciers in te schalen wat 
betreft het BIM-maturity niveau. Het BIM-maturity model wordt gedurende het 
onderzoek ontwikkeld, waarbij toepassingen op project- en sectorniveau bijdragen aan 
toetsing van het model.  

 
2. Best practices per deelsector: per deelsector wordt in kaart gebracht welke 

toepassingen van BIM worden gebruikt of organisaties willen gaan gebruiken en 
welke drijfveren of barrières de invoering en het gebruik van BIM-toepassingen 
beïnvloeden.  

 
Per deelsector kunnen de BIM-toepassingen die interessant worden gevonden immers 
verschillen. Daardoor zullen deelsectoren verschillende prioriteiten hebben bij de 
implementatie van BIM. Een bedrijf dat zich bezighoudt met beheer & onderhoud van 
bouwwerken heeft andere behoeftes voor BIM-gebruik dan een producent van prefab-
producten of een architect. Dit betekent ook dat verschillende bedrijven verschillende 
BIM-toepassingen interessant vinden en implementeren. Daarbij heeft een bedrijf te 
maken met verschillende drijfveren of barrières die bepalen of een volgende stap in de 
implementatie kan worden gezet. 
  
3. Een benchmark van het BIM-gebruik binnen deelsectoren.  
 
Deze benchmark wordt verkregen door de toepassing van het BIM-maturity model op 
sectorniveau. Tijdens het PDEng-project wordt een eerste benchmark in 2014 voorzien 
middels interviews. In 2016 wordt een nieuwe benchmark via enquêtes verkregen om 
nieuwe, bredere inzichten te verkrijgen. De benchmark geeft inzicht in de BIM-maturity 
binnen deelsectoren, verschillend gebruik van BIM binnen deelsectoren en 
drijfveren/barrières die de invoering van BIM bevorderen/verhinderen. 
 
4. Aanbevelingen per deelsector t.a.v. ontwikkel- en implementatieprioriteiten.  
 
O.b.v. de benchmark (ontwerpproduct 3) worden op sectorniveau aanbevelingen 
afgeleid om het BIM-gebruik te bevorderen. Deze aanbevelingen hebben ten doel de 
BIM-maturity van de sector te verhogen, de negatieve effecten van uiteenlopende 
ontwikkelprioriteiten tussen deelsectoren te verkleinen en belangrijke barrières weg te 
nemen. Verder kunnen aanbevelingen worden gedaan om belangrijke drijfveren van 
BIM, waaronder belangrijke voordelen die met het gebruik van BIM kunnen worden 
behaald, beter te communiceren naar de sector. 

 
In het volgende hoofdstuk wordt de scope voor het PDEng-project beschreven. Ook wordt 
de gehanteerde ontwerpmethodiek uiteengezet. 
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3. Methode & Scope  

In dit hoofdstuk wordt een ontwerpmethode gepresenteerd die de basis vormt voor de 
verdere structuur van dit rapport. Bovendien wordt, aan de hand van de gestelde wensen 
en randvoorwaarden, de scope van het PDEng project afgebakend. Dit hoofdstuk levert 
zodoende belangrijke methoden en uitgangspunten voor het ontwerp van het BIM-maturity 
model & best practices. 

 Ontwerpcyclus 
Dit PDEng-project volgt de ontwerpcyclus van Wieringa (2014), zoals afgebeeld in (Figuur 
1). De verschillende activiteiten binnen het PDEng-project kunnen worden opgehangen aan 
de fasen binnen deze ontwerpcyclus. Daarbij illustreert de ontwerpcyclus ook duidelijk het 
iteratieve karakter van de ontwikkeling van het BIM-maturity model; na implementatie en 
evaluatie wordt de ontwerpcyclus namelijk opnieuw doorlopen (de binnenste cirkel) om 
het ontwerp te verfijnen. 
 
 

 
 

Figuur 1 - De ontwerpcyclus waarmee verschillende fasen van het PDEng-project in kaart worden 
gebracht. 

 
De ontwerpcyclus vormt tevens de rode draad van dit ontwerprapport en zal worden 
weergegeven om de betreffende fase van het ontwerptraject te duiden. Hieronder worden 
kort de verschillende fasen van de ontwerpcyclus toegelicht en gekoppeld aan het 
betreffende deel van deze rapportage. 

3.1.1. Probleemanalyse (hoofdstuk 2 en 3) 
Welke behoefte is er? Wat moet worden verbeterd en waarom? Met welke 
belanghebbenden hebben we te maken? Onder deze fase van de ontwerpcyclus valt de 
specificering van het probleem. Literatuuronderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te 
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verkrijgen in (de context) van het probleem. Deze activiteiten geven inzicht in gewenste 
oplossingsrichtingen van het ontwerpproces. 
 
Het vaststellen van de scope en het bepalen van een geschikte methode voor het 
ontwerponderzoek kunnen eveneens worden geschaard onder de activiteiten binnen de 
probleemanalyse-fase. Binnen deze rapportage omvat de probleemanalyse daarom de 
hoofdstukken 2 en 3.  
 
Bij het opnieuw doorlopen van de ontwerpcyclus kan het echter nodig zijn om de 
probleemanalyse-fase (deels) opnieuw uit te voeren. De evaluatiefase van een voorgaande 
iteratie kan namelijk aantonen dat het probleem niet goed is gedefinieerd of dat de scope 
moet worden aangepast. Om deze reden kunnen aspecten van de probleemanalyse ook 
terugkomen in de hoofdstukken die de evaluatie beschrijven (hoofdstuk 6 en 10). 

3.1.2. Ontwerp (hoofdstuk 4, 6 en 8) 
Tijdens de ontwerpfase wordt bepaald aan welke eisen het ontwerp moet voldoen en of de 
gestelde eisen bijdragen aan het doel van de ontwerpopdracht. Daarnaast wordt 
onderzocht welke bestaande ontwerpen beschikbaar zijn en in hoeverre deze voldoen aan 
de eisen. Naar aanleiding van deze stap kunnen een of meer nieuwe ontwerpen worden 
gemaakt. 
 
Het stappenplan van de Bruin, Freeze, Kulkarni, and Rosemann (2005) vormt de basis voor 
het ontwerp van het BIM-maturity model. Het stappenplan is toegespitst op de 
ontwikkeling van een maturity model en beschrijft als zodanig de activiteiten die van belang 
zijn tijdens de vaststelling van de scope, het ontwerp van de structuur en de invulling van 
het maturity model. De toepassing en het onderhoud zijn ondergebracht in andere fasen 
van de ontwerpcyclus, namelijk de implementatie en evaluatie.  
 
Binnen dit PDEng-traject zijn t.a.v. het ontwerp de volgende activiteiten te onderscheiden: 

 Evaluatie van bestaande (BIM) maturity modellen. 
 Ontwikkelen van best practices per deelsector. 
 Ontwerpen van een (initieel) BIM-maturity model, waarbij de structuur, maturity 

niveaus en criteria worden onderscheiden. 
 Ontwerp van dataverzamelingsmethoden (interviewinstrument, enquête-

instrument, en auditinstrument op projectniveau). 

3.1.3. Verificatie & validatie (hoofdstuk 4, 6 en 8) 
Binnen deze fase is de kernvraag of met het ontwerp kan worden voldaan aan de gestelde 
eisen. Daarnaast moet worden vastgesteld of het functioneren van het ontwerp in 
verschillende situaties (contexten) mogelijk is. Als verificatie en validatie wordt 
geprojecteerd op een tool als het BIM-maturity model, gaat het erom dat de tool juist meet 
(verificatie) en het juiste meet (validatie). Aan het eind van deze fase moet worden 
vastgesteld of het ontwerp geschikt wordt bevonden om in de praktijk toe te passen. 
 
De expertgroep (de werkgroep maturity) heeft een belangrijke verantwoordelijkheid 
binnen de verificatie- en validatiefase van dit PDEng-traject. Met vertegenwoordigers 
vanuit diverse deelsectoren van de Nederlandse B&U en GWW-sector, speelt de 
expertgroep namelijk een sleutelrol bij de verificatie van de inhoud van het BIM-maturity 
model & best practices. De validatie van de ontwikkelde instrumenten voor 
dataverzameling vindt plaats via testinterviews en testenquêtes bij een aantal vrijwillige 
organisaties die via het netwerk van de expertgroep worden aangedragen. 



11 
 

3.1.4. Implementatie (hoofdstuk 5, 7 en 9) 
Tijdens de implementatiefase wordt het ontwerp toegepast in de praktijk of binnen een 
context die daarvoor representatief wordt geacht. Op basis van de implementatie kan 
worden getoetst of het ontwerp de gewenste uitwerking (functies/effecten) heeft in de 
praktijk. Ook de acceptatie van het ontwerp door (potentiële) gebruikers speelt hier een 
rol. 
 
Binnen dit PDEng-traject zijn t.a.v. de implementatiefase de volgende activiteiten te 
onderscheiden: 

 Uitvoeren van BIM-maturity analyses op sectorniveau die bijdragen aan de 
ontwikkeling en toetsing van het BIM-maturity model & best practices. 

 Uitvoeren van BIM-maturity analyses op projectniveau die bijdragen aan de 
ontwikkeling en toetsing van het BIM-maturity model & best practices. 

3.1.5. Evaluatie (hoofdstuk 6 en 10) 
De voornaamste vraag die moet worden beantwoord is: hoe succesvol is het ontwerp 
geweest? Een evaluatie van de juistheid en volledigheid van het ontwerp staan hierbij 
centraal. Hieruit vloeit voort op welke aspecten het ontwerp aangepast moet worden om 
beter aan de gestelde ontwerpeisen te voldoen. Ook zou kunnen blijken dat er in eerdere 
fasen van de ontwerpcyclus fouten zijn gemaakt of onzekerheden aanwezig zijn, welke 
herziende uitgangspunten voor het ontwerp noodzakelijk maken. De evaluatie vormt 
daarmee een nieuwe basis voor een iteratie van de ontwerpcyclus en bevat, zoals eerder 
aangegeven, aspecten van de probleemanalyse. 

3.1.6. Oplevering ontwerpproducten 
Bovenstaande ontwerpfasen resulteren gedurende het PDEng-project in de oplevering van 
de ontwerpproducten: 

1. Een BIM-maturity model dat via de ontwikkelde dataverzamelingsmethoden is 
geïmplementeerd op sectorniveau en op projectniveau (eindproduct). 

2. Best practices per deelsector middels de implementaties op sectorniveau en 
projectniveau (hoofdstuk 5, 7 en 9). 

3. Een benchmark van het BIM-gebruik binnen deelsectoren middels de 
implementaties op sectorniveau (hoofdstuk 5 en 7). 

4. Aanbevelingen per deelsector t.a.v. ontwikkel- en implementatieprioriteiten op 
basis van de resultaten van de implementaties op sectorniveau (hoofdstuk 5 en 7). 

 Scope 
Bij aanvang van het BIM-maturity PDEng-project zijn de volgende keuzes gemaakt ten 
aanzien van de scope: 

a. Nederland: Op basis van de wens van de opdrachtgever moet het BIM-maturity 
model worden ontwikkeld voor de Nederlandse bouwsector. Hoewel het BIM-
maturity model mogelijk ook geschikt kan zijn voor analyses buiten Nederland, 
vormt dit niet het uitgangspunt. 

b. B&U en GWW: Binnen de Nederlandse bouwsector dient het maturity model & 
best practices geschikt te zijn voor organisaties die actief zijn in zowel de B&U als in 
de GWW. Daar waar in deze rapportage wordt gerefereerd aan de Bouw, worden 
bedrijven uit de B&U én GWW bedoeld. 

c. Supply Chain beschouwing: Samenwerking via BIM binnen de gehele keten van de 
Bouw wordt beschouwd. Hieronder vallen ook opdrachtgevers/eigenaren en 
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toeleveranciers. Een uitgebreide omschrijving van definieerde deelsectoren is 
uitgewerkt in paragraaf 3.2.1.  

d. BIM definitie – levenscyclusbenadering: De definitie van het begrip BIM bepaalt in 
belangrijke mate de inhoud van een BIM-maturity model. Daarom is het van belang 
een duidelijk startpunt vast te stellen. Binnen dit PDEng-project wordt de 
toepassing van BIM beschouwd over alle fasen in de levenscyclus van een 
bouwobject. De definitie van BIM is verder uitgewerkt in paragraaf 3.2.2. 

e. Koppeling van BIM & best practices: Een maturity niveau is alleen interessant als 
deze in de juiste context kan worden beschouwd. Daarom wordt binnen dit PDEng-
traject de koppeling gelegd tussen BIM-maturity en best practices (toepassingen 
van BIM, drijfveren die de implementatie en het gebruik van BIM bevorderen en 
barrières die de implementatie en het gebruik belemmeren). Om een bepaalde 
toepassing van BIM succesvol te kunnen uitvoeren, is namelijk een bepaald niveau 
van volwassenheid benodigd. Er kunnen in het implementatieproces echter diverse 
barrières en drijfveren worden onderscheiden die de groei in BIM-maturity en de 
implementatie van een bepaalde toepassing verhinderen. Deze koppeling is verder 
toegelicht in paragraaf 3.2.3. 

f. Dataverzameling op sector-, project- en organisatieniveau: Het BIM-maturity 
model moet een tool worden waarmee de BIM-maturity zowel op sector-, project- 
als op organisatieniveau moet kunnen worden gemeten. De uitkomsten van een 
BIM-maturity analyse kunnen zodoende als volgt worden gebruikt: 

o Op sectorniveau om voor brancheverenigingen ontwikkel- en 
implementatieprioriteiten te kunnen definiëren. 

o Op projectniveau om de BIM-maturity van de projectorganisatie en 
specifieke partners binnen de projectorganisatie in kaart te brengen, onder 
meer voor inkoop- en toeleveringsprocessen.  

o Op organisatieniveau om de eigen organisatie in te schalen wat betreft 
BIM-maturity en een groeipad voor BIM-gebruik en implementatie te 
kunnen bieden. 

De toepassing op drie verschillende niveaus heeft consequenties voor de te 
ontwikkelen dataverzamelingsmethoden. Dit is verder beschreven in paragraaf 
3.2.4. 
 

Hieronder zijn de elementen c, d, e en f van de scope nader uitgewerkt.  

3.2.1. Onderverdeling in deelsectoren 
Verschillende disciplines in de bouwsector hebben uiteenlopende werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden binnen een project. Deze verschillen kunnen resulteren in een 
verschillend gebruik van BIM; een verschillende focus op aspecten van BIM die belangrijk 
worden gevonden en aspecten die mogelijk een barrière vormen in de ontwikkeling ervan. 
Om binnen dit PDEng-traject de samenwerking in de gehele bouwkolom in kaart te 
brengen, is ervoor gekozen een duidelijke onderverdeling in deelsectoren te maken. Direct 
bij aanvang van het PDEng-project is in overleg met de werkgroep maturity van de BIR 
daarom een onderverdeling van deelsectoren gedefinieerd. In Figuur 2 zijn deze 
deelsectoren weergegeven. Hierin is ook de verdere onderverdeling opgenomen voor de 
deelsector “opdrachtgevers en eigenaren”, bestaande uit publieke en private organisaties, 
en de onderverdeling van diverse typen “toeleveranciers en producenten”. 
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Figuur 2 – Onderscheiden deelsectoren in de Nederlandse bouwsector (B&U en GWW) 

 
 
De vastgestelde deelsectoren dienen als uitgangspunt om organisaties binnen het PDEng-
project te groeperen en onderlinge verschillen ten aanzien van BIM-maturity en best 
practices inzichtelijk te maken. Zodoende kunnen brancheverenigingen voor de 
verschillende deelsectoren de resultaten gebruiken om gericht beleid te voeren. 

3.2.2. BIM-definitie 
In de praktijk en in de wetenschappelijke literatuur worden uiteenlopende definities 
gehanteerd om de term BIM te omschrijven. Het risico hiervan is dat er misverstanden 
ontstaan over de intenties die mensen en organisaties hebben om BIM te gebruiken. Het 
doel van deze paragraaf is daarom een overzicht te geven van enkele BIM-definities uit 
wetenschappelijke literatuur en te komen tot een BIM-definitie die als uitgangspunt kan 
dienen voor de ontwikkeling van het BIM-maturity model. Hieronder worden allereerst 
enkele gehanteerde definities uit de wetenschappelijke literatuur beschreven. 
 
Definitie Succar, B. (2009) 
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Bilal Succar is ontwikkelaar van de BIM Maturity Matrix. Een verdere beschrijving van deze 
matrix komt aan bod in paragraaf 4.2. Succar geeft de volgende omschrijving van de term 
BIM (Succar, 2009): 
 

BIM heeft betrekking op een samenspel van beleid, processen en technologieën, 
waarmee een methode wordt gegenereerd om de essentiële ontwerp- en projectdata 
in digitaal formaat over de levenscyclus van een bouwwerk te managen. 

 
Definitie Miettinen, R. and Paavola, S. (2014) 
Volgens Miettinen and Paavola (2014) is er geen bevredigende definitie voor BIM in 
bestaande literatuur voorhanden. Zij karakteriseren BIM als een complex fenomeen dat 
zich door de tijd heen ontwikkelt en een multidimensionaal karakter heeft.  
 
BIM kan worden gedefinieerd als een digitale representatie van een gebouw, een 
objectgericht 3D-model, of een verzamelbak van projectinformatie die onderlinge werking 
en uitwisseling van informatie faciliteert middels softwaretoepassingen. Het kan ook 
worden gezien als samenwerkingstool.  
 
Er worden vier elementen geïdentificeerd die vaak terugkomen in BIM-visies en definities: 

 Alle relevante data die benodigd is voor het ontwerp en de uitvoering van een 
gebouw worden opgenomen in een enkel bouwmodel of zijn eenvoudig 
beschikbaar via BIM tools (gedeelde gegevensopslag of databasesystemen). 

 Onderlinge uitwisselbaarheid van informatie mogelijk maken (delen van data 
middels open standaarden, zoals IFC) tussen verschillende basismodellen, waarmee 
BIM een samenwerkingstool wordt voor een integrale manier van werken tussen 
verschillende disciplines. 

 BIM wordt gebruikt en onderhouden over de gehele levenscyclus van een gebouw. 
 BIM resulteert in een aanzienlijke vergroting van de efficiëntie en productiviteit van 

de bouwsector. 
  
Samengevat komen Miettinen and Paavola (2014) tot de volgende omschrijving van BIM: 
 

BIM verwijst naar een combinatie van technologieën en organisatorische oplossingen 
die worden geacht de samenwerking tussen disciplines en organisaties in de 
bouwindustrie te vergroten en de productiviteit en kwaliteit van het ontwerp, 
uitvoering alsook onderhoud van gebouwen te verbeteren. 

 
Definitie Gu, N. and London, K. (2010) 
In de publicatie van Gu and London (2010) wordt een analyse gegeven van de huidige staat 
van BIM- adoptie en de potentie die BIM in zich draagt voor de nabije toekomst. Hierbij 
hanteren zij de volgende definitie ten aanzien van de term BIM: 
 

BIM is een IT-ondersteunde benadering in de vorm van een opslagplaats voor data, 
waarin een integrale, digitale representatie van alle gebouwinformatie wordt 
toegepast en onderhouden over de verschillende fasen binnen de levenscyclus van 
een project. 

 
Definitie Eastman, C. et al. (2011) 
In het BIM Handbook van Eastman, Teicholz, Sacks, and Liston (2011) wordt de term BIM 
vanuit een aantal oogpunten benaderd. Ten eerste wordt de categorisering genoemd van 
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het Amerikaanse “National Institute of Building Sciences”, waarin BIM op drie wijzen wordt 
gerepresenteerd, namelijk als: 

 een product; 
 een IT-gerelateerd proces op basis van open standaarden en, samenwerking; 
 een vereiste voor het management van assets gedurende de totale levensduur. 

 
In de context van het BIM Handbook worden vervolgens een aantal specifieke 
karakteristieken van BIM beschreven:  

 Bouwcomponenten worden voorgesteld door digitale objecten. 
 Aan componenten is data gekoppeld voor de beschrijving van het ‘gedrag’. Deze 

gegevens zijn nodig voor analyses en diverse werkprocessen. 
 Consistente, samenhangende gegevens van een object; wijzigingen worden 

doorgevoerd in alle digitale representaties. 
 Data is gecoördineerd; dit uit zich in gestructureerde en gecoördineerde 

modelweergaven.  
 
Samengestelde BIM-definitie 
Gebaseerd op bovenstaande definities vanuit de wetenschappelijke literatuur, zijn voor het 
PDEng-project een aantal aspecten onderscheiden die een veelomvattende betekenis 
geven aan de term BIM: 

 Een objectgerichte definitie van een bouwwerk en zijn elementen; 
 Samenwerking tussen verschillende disciplines en over verschillende fasen van een 

project; 
 De gehele levenscyclus van een object wordt beschouwd; 
 Een digitale representatie van een object in een IT-ondersteunde omgeving, bijv. 

een ruimtelijke 3D-weergave; 
 een centrale, consistente opslagplaats voor data van een project/asset; 

 
Het samenvoegen van deze elementen resulteert in de volgende, beknopte definitie: 
 

 

3.2.3. BIM-maturity & best practices 
Bij het ontwerp van het BIM-maturity model wordt een koppeling gemaakt tussen het BIM-
maturity model en de best practices, bestaande uit de toepassingsgebieden, logische 
implementatiestappen, drijfveren en barrières. Hiermee worden de best practices 
onderdeel van het maturity model. 
 
Om deze koppeling toe te lichten, zijn een aantal toepassingsgebieden op een rijtje gezet in 
Figuur 3. De pijl aan de linkerzijde geeft hierin een logische volgorde van implementatie van 
de toepassingen weer. Hierbij wordt door de organisatie een ontwikkeling doorgemaakt 
van basistoepassingen naar meer geavanceerdere BIM-toepassingen. Er zijn verschillende 
drijfveren te onderscheiden die deze ontwikkeling stimuleren, bijv. voordelen van een 
nieuwe toepassing of een contractuele verplichting. Men kan zich echter afvragen waarom 
de organisatie niet in staat is een verdere ontwikkeling door te maken van toepassing C 

BIM is gebaseerd op een objectgerichte definitie van een bouwwerk en 
een multidisciplinaire samenwerking over de levenscyclus van dat 
bouwwerk, ondersteund vanuit een digitale omgeving die fungeert als 
centrale en consistente opslagplaats voor data. 
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naar toepassing D. Er zijn blijkbaar barrières die deze ontwikkeling verhinderen. Daarbij is 
het mogelijk dat bepaalde barrières in een specifieke deelsector vaak voorkomen. Door hier 
inzicht in te verkrijgen, kunnen doeltreffende maatregelen op deelsectorniveau worden 
voorgesteld. Het is belangrijk te realiseren dat de barrières veroorzaakt kunnen worden 
door gebrekkige samenwerking of informatie van supply chain partners in andere 
deelsectoren. Dit onderstreept de afhankelijkheid van organisaties binnen de supply chain. 
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Figuur 3 - Voorbeeld van de koppeling van best practices met BIM-maturity voor een willekeurige organisatie. 

 
De beschreven ontwikkeling van toepassingsgebieden gaat mogelijk gepaard met een groei 
van de BIM-maturity over de gehele organisatie. Dit gemiddelde maturity niveau zegt op 
zichzelf echter niets over de maturity van een bepaalde BIM-toepassing. Deze mate van 
professionaliteit van bepaalde BIM-toepassingen is een belangrijk gegeven om de 
competenties op het gebied van BIM te kunnen vaststellen en om tekortkomingen 
inzichtelijk te maken.  
 
Vanwege de complexiteit om per BIM-toepassing een maturity niveau vast te stellen, is 
ervoor gekozen om de maturity op organisatieniveau als leidende score te hanteren tijdens 
de BIM-maturity analyses. Het is daarbij van belang om stil te blijven staan bij het feit dat 
de maturity van uiteenlopende BIM-toepassingen binnen een organisatie nog sterk kunnen 
verschillen. Uiteindelijk kunnen de uitkomsten van verschillende organisaties worden 
samengevoegd om een beeld te vormen van de BIM volwassenheid in een bepaalde 
deelsector en tussen deelsectoren onderling. 

3.2.4. Dataverzameling op sector-, project- en organisatieniveau 
Het te ontwikkelen BIM-maturity model kan worden beschouwd als meetinstrument. Om 
echter data in de praktijk te kunnen verzamelen, moet het BIM-maturity model worden 
vertaald naar dataverzamelingsmethoden. Deze methoden moeten aansluiten bij de 
verschillende aggregatieniveaus waarop het BIM-maturity model wordt toegepast. In totaal 
dienen voor dit PDEng-project drie toepassingsniveaus te worden onderscheiden: 

1. Organisatieniveau 
2. Sectorniveau 
3. Projectniveau 
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In de basis wordt met het BIM-maturity model een analyse op organisatieniveau 
uitgevoerd. De analyse op sectorniveau bestaat uit een verzameling van op 
organisatieniveau uitgevoerde analyses. Op projectniveau gaat het om analyses bij de 
partijen (disciplines) die onderdeel uitmaken van de projectorganisatie of daarmee via de 
supply chain een relatie hebben. 
 
BIM-maturity analyses via interviews 
De NEVI en de BIR (inclusief brancheverenigingen die hierin vertegenwoordigd zijn), hebben 
de meeste interesse in de analyses op sectorniveau. Bij de start van het PDEng-project is 
dan ook vastgesteld dat het BIM-maturity niveau gedurende het PDEng-project tweemaal 
wordt ingezet voor een analyse op sectorniveau: in het najaar van 2014 en eind 2015/begin 
2016. Voor de sectoranalyse in 2014 is gekozen voor een analyse middels interviews. Het 
interviewinstrument is echter geschikt om slechts een beperkte hoeveelheid organisaties te 
onderzoeken op hun BIM-maturity. Het voordeel dat hier tegenover staat is dat via 
diepgaande interviews veel gedetailleerde informatie kan worden opgehaald over BIM-
maturity en best practices. Daarbij bieden diepgaande interviews de mogelijkheid om de 
juistheid en volledigheid van een initieel maturity model te onderzoeken. De mening en 
kennis van een respondent kan via een interview namelijk optimaal worden benut.  
 
Naast de interviews voor de analyse op sectorniveau, is tevens bij de projectanalyses 
gebruik gemaakt van interviews. De verschillende partijen binnen een projectorganisatie, 
alsmede de disciplines die zij vertegenwoordigen, kunnen via interviews in detail worden 
geanalyseerd. Interviews kunnen hierbij rijke informatie verschaffen over de samenwerking 
en BIM-werkwijze op het project. 
 
BIM-maturity analyses via enquêtes 
In een latere fase van het PDEng-project is een tweede sectoranalyse uitgevoerd, maar dan 
via enquêtes. Voor de opdrachtgevers is het enquête-instrument zeer waardevol, omdat 
het geschikt is om op grote schaal toe te passen binnen de Nederlandse B&U en GWW-
sector. De resultaten van een enquête leveren in potentie een goede dwarsdoorsnede van 
de BIM-maturity binnen Nederland. Bovendien is het enquête-instrument geschikt om op 
de langere termijn, ook na afronding van dit PDEng-project, opnieuw te gebruiken om de 
BIM-ontwikkelingen in deelsectoren te monitoren. Ook effecten van gevoerd beleid en 
genomen maatregelen kunnen zodoende worden gemeten.  
 
Een complicatie van de enquête in vergelijking met het interview is dat het via een 
beperktere hoeveelheid vragen uitgevoerd moet kunnen worden. De uitvoering van de 
enquête in de latere fase van het PDEng-project zorgt er echter voor dat voldoende kennis 
en ervaring is opgedaan om de enquête zo efficiënt mogelijk op te kunnen stellen. 
 
Onderstaande tabel geeft het overzicht van de gekozen instrumenten voor data-
verzameling tijdens het PDEng-project. 
 

Tabel 1 – Instrumenten voor BIM-maturity dataverzameling 

Implementatie BIM-
maturity model 

Instrument voor 
dataverzameling 

Sectoranalyse 2014 Interview 
Sectoranalyse 2016 Enquête 
Projectanalyses Interview 

 



18 
 

  



19 
 

4. Ontwerp I:        
initieel ontwerp 

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van het BIM-maturity model: een instrument om de 
huidige toepassingen, professionaliteit van de toepassingen en de ‘best practices’ van BIM 
in kaart te brengen, zowel op organisatie-, sector- als op projectniveau. 
 
De eerste stap in het ontwerp resulteert in een overzicht van eisen die aan het BIM-
maturity model worden gesteld. Daarna wordt in paragraaf 4.2 geanalyseerd in welke mate 
bestaande (BIM) maturity modellen kunnen voldoen aan de opgestelde eisen. Hieruit 
volgen sterke punten en tekortkomingen van bestaande modellen die kunnen dienen als 
input voor een nieuw te ontwikkelen BIM-maturity model.  
 
Vervolgens wordt vanaf paragraaf 4.3 de structuur en invulling van het nieuwe BIM-
maturity model uiteengezet. Hieronder vallen onder meer de beschrijvingen van de 
maturity niveaus (paragraaf 4.4) en criteria (paragraaf 4.5). 
 
Het ontwerp van het BIM-maturity model wordt in paragraaf 4.6 vertaald naar het ontwerp 
van het eerste dataverzamelingsinstrument: het interviewformat. 
Verder worden, ter voorbereiding op de eerste implementatie van het ontwerp, via 
literatuuronderzoek verkregen initiële best practices gepresenteerd.  
 
De toetsing binnen deze ontwerpfase vindt plaats via een verificatie- en validatiestap, die is 
beschreven in paragraaf 4.8. 

 Eisenanalyse BIM-maturity model 
Voordat wordt vastgesteld aan welke eisen het BIM-maturity model moet voldoen, worden 
de belangrijkste stakeholders en hun eisen/belangen in kaart gebracht. 

4.1.1. Behoeften van stakeholders 
Binnen dit PDEng-project kunnen stakeholders worden onderverdeeld in drie 
hoofdcategorieën: 

1. Opdrachtgevers, bestaande uit de Bouw Informatie Raad (BIR) en de Nederlandse 
Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Deze organisaties zijn voornamelijk 
geïnteresseerd in het stimuleren van de BIM performance in de Nederlandse 
bouwsector. Hiertoe willen ze beleid kunnen voeren en maatregelen kunnen 
definiëren op sectorniveau. Daarnaast willen ze individuele organisaties 
mogelijkheden bieden om hun eigen BIM-maturity inzichtelijk te maken, zodat 
strategieën en verbeteringsplannen kunnen worden geïnitieerd. 

2. Organisaties in de Nederlandse bouwsector. Deze organisaties kunnen worden 
beschouwd als potentiële eindgebruikers van het ontworpen BIM-maturity model. 
Echter, bij aanvang en tijdens het PDEng-project zijn de meeste organisaties zich 
hiervan niet bewust en kan slechts een deel participeren in de implementatiefase 
van het BIM-maturity model. Voor de organisaties is het van belang dat de 
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uitkomsten van het model bruikbaar zijn om eigen processen inzichtelijk te maken, 
maar ook om niveau van partners te kunnen inschalen. De gebruiksvriendelijkheid 
van het BIM-maturity model is een belangrijk aspect om acceptatie en gebruik van 
het maturity model te kunnen waarborgen. 

3. De werkgroep maturity van de BIR. De personen die zitting hebben in de 
werkgroep hebben ieder hun specifieke achtergrond vanuit de verschillende 
disciplines binnen de Nederlandse bouwsector. Aangezien het eindproduct van het 
PDEng-project moet aansluiten bij de behoeften vanuit de verschillende 
disciplines/deelsectoren, fungeert de werkgroep als belangrijke klankbordgroep en 
representatief orgaan. Ten aanzien van het proces dat tijdens het PDEng-project 
wordt doorlopen, heeft de werkgroep de behoefte om betrokken te blijven via o.a. 
vergaderingen, reviews en evaluaties. De werkgroep heeft als zodanig ook een 
sturende en adviserende functie. Behoeften van zowel de opdrachtgever (zie onder 
1) als organisaties in de bouwsector (zie onder 2) worden vertegenwoordigd. 

4.1.2. Eisenspecificatie 
Om tot een specificatie van eisen te komen, wordt gebruik gemaakt van de vier 
eisencategorieën ten behoeve van een ontwerpgericht onderzoek (Verschuren & 
Doorewaard, 2007): 

 Functionele eisen: functies die het artefact (maturity model) moet vervullen. 
 Contextuele eisen: politieke, economische, sociale en eisen die vanuit (transacties 

met) de omgeving worden gesteld. 
 Gebruikerseisen: eisen vanuit de (toekomstige) gebruikers van het model. 
 Structurele eisen: de vereiste structuren en kenmerken, die benodigd zijn om de 

vereisten uit de overige drie categorieën te vervullen.  
 
Binnen deze categorieën zijn diverse eisen te onderscheiden die van belang zijn bij de 
beoordeling en ontwikkeling van het BIM-maturity model. Deze zijn in onderstaande 
tabellen gedefinieerd. De functionele eisen in Tabel 2 komen voort uit de behoeften die 
door de opdrachtgevers zijn geuit bij aanvang van het PDEng-traject én zijn afgeleid van de 
elementen die in de scope van dit ontwerponderzoek zijn vastgesteld (zie paragraaf 3.2). 
 

Tabel 2 – Specificatie functionele eisen 

Functionele eisen 
Nr. Omschrijving 
1.1 Het model is in staat om een BIM-maturity niveau te meten 
1.2 Het model is geschikt voor toepassing binnen de Nederlandse bouwsector 
1.3 Het model is geschikt voor toepassing op organisatie-, sector- en 

projectniveau 
1.4 Het model is geschikt voor toepassing in organisaties met uiteenlopende 

grootte 
1.5 Het model is geschikt voor toepassing in organisaties vanuit verschillende 

deelsectoren (disciplines) binnen de B&U en GWW-sector 
1.6 Het model bevat verschillende BIM-maturity niveaus die bouwspecifiek en 

onderscheidbaar zijn gedefinieerd 
1.7 Het model is representatief voor het BIM-gebruik in de verschillende fasen 

van de levenscyclus van een bouwwerk 
1.8 Het model is in staat om de BIM-maturity per toepassingsgebied van BIM te 

bepalen 
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Binnen de contextuele eisen wordt meegenomen dat het maturity model niet alleen focust 
op een individuele organisatie, maar een organisatie een onderdeel vormt van een keten 
van samenwerkende partijen, binnen een omgeving die zich door de tijd ontwikkeld en 
invloed uitoefent op de volwassenheid en het gebruik van BIM. Tabel 3 bevat een overzicht 
van de contextuele eisen. Eis 2.1 komt voort uit de definitie van BIM binnen dit PDEng-
project, dat zich richt op samenwerking binnen de supply chain. Eis 2.2 komt voort uit de 
vereiste kenmerken van ontwerpproduct 1 (voornamelijk vanuit de NEVI-eisen). Eis 2.3 is 
van belang voor een gebruik van het BIM-maturity model met verschillende partijen, onder 
meer op projectniveau. Eis 2.4 is gedefinieerd om het belang van aanpassing op een 
veranderende omgeving (context) te kunnen meenemen, mede gezien de sterke 
ontwikkeling die BIM heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren.  
 

Tabel 3 – Specificatie contextuele eisen 

Contextuele eisen 
Nr. Omschrijving 
2.1 Het model is in staat om de (met BIM ondersteunde) samenwerking tussen 

partijen af te dekken en problemen op dit vlak te identificeren. 
2.2 Het model genereert uitkomsten die inzicht bieden in de geschiktheid van 

mogelijke partners binnen een project 
2.3 Het model genereert uitkomsten die eenvoudig tussen partijen onderling 

kunnen worden gecommuniceerd 
2.4 Het model is geschikt voor aanpassing aan toekomstige BIM toepassingen en 

overige relevante ontwikkelingen 
 
 
Om de gebruikerseisen inzichtelijk te maken, zijn in de eerste plaats de behoeften van de 
belangrijkste stakeholders rondom het BIM-maturity model geïnventariseerd, zie paragraaf 
4.1.1. Bovendien is via de systematiek van Hull, Jackson, and Dick (2011) een scenario voor 
het gebruik van het BIM-maturity model opgesteld, zie Bijlage I. De uitwerking van dit 
scenario levert diverse doelen die vanuit het oogpunt van de opdrachtgevers 
(brancheverenigingen) en de organisaties binnen de bouwsector moeten worden 
ingewilligd via het PDEng-ontwerp. Aangezien de afgeleide eisen vanuit het gebruik-
scenario veelal een globaal karakter hebben, zijn deze in Tabel 4 vertaald naar specifieke 
eisen die worden gesteld aan het BIM-maturity model. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
een aantal afgeleide eisen vanuit het gebruiksscenario al zijn afgedekt via een functionele 
eis. 
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Tabel 4 – Specificatie gebruikerseisen 

Gebruikerseisen 
Nr. Omschrijving 
3.1 Het model genereert uitkomsten die transparant en begrijpelijk zijn, ook voor 

mensen die weinig achtergrond kennen van maturity modellen 
3.2 Het model genereert uitkomsten die inzicht bieden in de huidige BIM-

maturity van een organisatie (de fase van BIM-implementatie waarin een 
organisatie zich bevindt) 

3.3 Het model genereert uitkomsten die brancheorganisaties ondersteunen om 
inzicht te verkrijgen in barrières binnen het BIM-implementatieproces  

3.4 Het model is in staat een duidelijk groeipad aan van een lager naar een hoger 
maturity niveau aan te geven, waarbij het inzicht verschaft in aspecten die 
kunnen worden verbeterd 

3.5 Het model is in staat om organisaties te ondersteunen bij het formuleren van 
doelstellingen op het gebied van BIM 

3.6 Het gebruik van het model is eenduidig beschreven, zodat de uitkomsten zo 
min mogelijk afhankelijk zijn van de interpretatie van de auditeur/interviewer 

3.7 Een analyse/audit die wordt uitgevoerd middels het model is uit te voeren 
binnen de tijdspanne van een interview of enquête 

 
De structurele eisen in Tabel 5 liggen ten grondslag aan de opbouw en het gebruik van het 
BIM-maturity model. Eis 4.1 is opgesteld vanwege het wetenschappelijke karakter van het 
PDEng-project. Het belang van deze eis ligt voornamelijk in het voortbouwen op reeds 
uitgevoerd onderzoek en reeds ontwikkelde modellen op het gebied van BIM-maturity. Eis 
4.2 zou ook als gebruikerseis gezien kunnen worden, maar is hier als structurele eis 
opgenomen. Deze eis komt voort uit de ontwerpbehoefte en de beoogde toepassing van 
het BIM-maturity model & best practices. Het is namelijk essentieel dat het afnemen van 
een maturity analyse niet wordt belemmerd door een gebrek aan geavanceerde, weinig 
gebruikte software.  
 

Tabel 5 – Specificatie structurele eisen 

Structurele eisen 
Nr. Omschrijving 
4.1 Het maturity model heeft een gedegen wetenschappelijke basis 
4.2 Software voor uitvoering of visualisatie van de maturity analyse is algemeen 

beschikbaar 
 

In aansluiting op eis 4.1, is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar bestaande BIM-
maturity modellen. Deze maturity modellen worden aan de hand van bovenstaande eisen 
kwalitatief beoordeeld. Op basis van deze analyse kan worden bepaald welke elementen uit 
bestaande modellen geschikt zijn om mee te nemen in een nieuw ontwerp. 
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 Evaluatie bestaande BIM-maturity modellen 
Er zijn al verschillende modellen ontwikkeld om de maturity van BIM binnen een 
organisatie te kunnen beoordelen. Een selectie van maturity modellen die in de literatuur 
staan beschreven, is hieronder nader geanalyseerd. De bestaande modellen zijn vervolgens 
getoetst en onderling vergeleken op basis van een Multi-criteria analyse. Hiermee is inzicht 
verkregen in de pluspunten en tekortkomingen van bestaande modellen. Vanuit dit inzicht 
kan een stevige basis worden gelegd voor het ontwerp van een nieuw BIM-maturity model. 

4.2.1. Shortlist bestaande BIM-maturity modellen 
De focus bij de hieronder beschreven maturity modellen ligt grotendeels op modellen die 
specifiek zijn ontwikkeld in het kader van BIM, aangezien hiermee is gewaarborgd dat de 
verschillende maturity niveaus/aspecten binnen een geschikte context zijn geformuleerd 
(zie ook eis 1.1). Bij ieder model zijn enkele kenmerken beschreven en zijn deze kenmerken 
gerelateerd aan de eisen ten aanzien van het nieuw te ontwikkelen model. 
 
BIM capability stages (Succar, 2009; Succar, Sher, & Williams, 2012) 
Er zijn drie fasen van BIM-bekwaamheid gedefinieerd, (1. object-based modelling, 2. model-
based collaboration, 3. network-based integration) die aangeven of een organisatie het 
vermogen heeft om een type BIM-taak uit te voeren of BIM-product op te leveren. De 
capability stages zijn zodoende erg gericht op de wijze waarop BIM wordt toegepast en de 
output die deze toepassing oplevert. Vanwege de categorisering in slechts drie niveaus kan 
er slechts een beperkt onderscheid tussen organisaties worden gemaakt. Toepassing van de 
BIM capability stages dient volgens Succar te worden gekoppeld aan de BIM Maturity 
matrix (zie hieronder). 
   
BIM Maturity matrix (Succar, 2009; Succar et al., 2012)  
Deze matrix is opgebouwd uit de (bovengenoemde) drie capability stages, vijf maturity 
niveaus, twaalf organisatorische schalen en een aantal competentiegebieden. Het aantal 
competentiegebieden is afhankelijk van het detailniveau van de BIM analyse; het 
granulatieniveau. Op basis van één van de vier gekozen granulatieniveaus, worden 
competentiegebieden onderscheiden die verdere invulling krijgen binnen de matrix.  
 

 
Figuur 4 - Workflow voor beoordeling en rapportage van BIM capability en BIM maturity (Succar, 2009)  
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Al deze componenten gezamenlijk vormen een uitgebreid raamwerk, die doorlopen dient 
te worden volgens een voorgeschreven ‘workflow’ (Figuur 4). Binnen de matrix zijn in totaal 
tien competentiegebieden uitgewerkt voor de overkoepelende categorieën technologie, 
proces en beleid. Deze competentiegebieden omvatten echter in beperkte mate 
organisatorische aspecten, zoals motivatie en samenwerking. Daarnaast is het niet mogelijk 
om de maturity voor verschillende BIM toepassingen in te schalen. Bovenal is het lastig om 
verschillende organisaties met elkaar te vergelijken o.b.v. de uitkomsten van de maturity 
beoordeling. Organisaties zullen namelijk in verschillende capability stages worden 
onderverdeeld, waarbij verschillende competentiegebieden beoordeeld worden (zie stap 4 
in bovenstaande workflow). 
 
BIM Quickscan (Berlo van, Dijkmans, Hendriks, & Spekkink, 2012) 
De BIM Quickscan is een tool om de huidige performance van een bedrijf op het gebied van 
BIM inzichtelijk te maken. Deze Quickscan is eenvoudig uit te voeren via een online self 
assessment of kan door een ervaren adviseur worden uitgevoerd. Deze toegankelijkheid 
zorgt ervoor dat het in Nederland al veelvuldig is toegepast. Het model heeft volgens de 
ontwikkelaars Sebastian & van Berlo (2010) echter geen goede theoretische basis. Verder 
zijn de uitkomsten niet transparant voor de gescande organisatie; het is lastig te 
achterhalen hoe een score is bepaald. Naast de scores (op een open schaal) wordt een 
aantal punten ter verbetering van de BIM performance meegegeven.  
 
NBIMS Capibility Maturity Model (National Institute of Building Sciences, 2012) 
Het NBIMS bestaat uit een matrix met op de verticale as elf categorieën die geschaald 
kunnen worden binnen tien maturity niveaus. De betekenis van deze maturity niveaus zijn 
echter niet gedefinieerd. Het model is ontwikkeld voor de Amerikaanse bouwsector en is 
sterk gericht op actuele projecten en technische functionaliteiten. Het doel is om een 
minimum BIM-niveau vast te stellen en de organisaties in de bouwsector een handvat te 
geven om verder te groeien volgens het raamwerk van het model. Het raamwerk 
representeert voor de elf categorieën de best practices uit de bouwsector. Hoewel het NIBS 
aangeeft dat het model een goede wetenschappelijke basis heeft, is dit niet goed te 
herleiden. De opdeling in tien maturity niveaus komt de transparantie van de uitkomsten 
niet ten goede en maakt de waardering van maturity niveaus complexer. Verder is 
voornamelijk aandacht voor technologische aspecten van BIM. 
  
iBIM Maturity (Bew, Underwood, Wix, & Storer, 2008) 
Dit model is ontwikkeld voor de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk en heeft als doel om 
duidelijke standaarden te definiëren en BIM-implementatie te stimuleren. iBIM geeft het 
maturity niveau in vier categorieën weer. Deze niveaus representeren voornamelijk de 
transitie van traditionele papier- en CAD-gebaseerde werkwijzen naar een geïntegreerde 
BIM-werkwijze op een centrale serveromgeving (zie Figuur 5). De niveaus binnen het iBIM 
model geven een groeipad voor BIM met een zeer sterke focus op ICT-gerichte aspecten. 
iBIM geeft zodoende geen volledige beschouwing op de BIM-maturity die aansluit bij de 
definitie die in paragraaf 3.2.2 is uitgewerkt. 
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Figuur 5 – Representatie van maturity niveaus binnen het iBIM maturity model (Bew et al., 2008). 

 
 
Penn State BIM assessment (Computer Integrated Construction Research Program, 2013) 
De basis voor dit model is het Capability Maturity Model integration (CMMi), welke 
verderop in deze paragraaf is beschreven. Het model en de achterliggende theorie zijn 
uitvoerig uitgewerkt in een “BIM planning guide for facility owners”. Alle componenten en 
subcomponenten in het maturity model zijn duidelijk gedefinieerd en geschaald op een 
vijfdelige maturity schaal. Het Penn State model is specifiek ontwikkeld voor eigenaren van 
assets. De via BIM ondersteunde samenwerking op een project wordt dan ook niet 
meegenomen. Verder is de grote informatiebehoefte ten behoeve van de maturity analyse 
een mogelijk risico, van operationele aspecten op projectniveau tot op strategisch 
managementniveau. Binnen de “BIM planning guide” wordt dit risico ondervangen door 
een commissie van personen voor te stellen die vanuit verschillende lagen van de 
organisatie hun bijdrage leveren aan de analyse.  
 
BIM proficiency matrix (Indiana University, 2009) 
Deze tool is gericht op de beoordeling van individuele vaardigheden van respondenten om 
te werken binnen een BIM-omgeving. De matrix wordt gehanteerd om de competentie op 
acht categorieën in te schalen binnen vier niveaus, van score 1 t/m 4. Op basis van de 
beoordeling op deze categorieën wordt een eindscore berekend die inzicht geeft in 
competentie en mogelijkheden voor verbetering. De BIM proficiency matrix heeft echter 
geen aandacht voor het organisatorische perspectief op BIM. 
 
Supply chain management process maturity model (Lockamy & McCormack, 2004) 
In tegenstelling tot veel andere beschouwde modellen, heeft het Supply chain management 
process maturity model een focus op organisatorische processen. Het model stelt, 
gebaseerd op het Business Process Orientation maturity model, dat wanneer processen 
volwassener worden, hun perspectief verschuift van interne naar extern focus (richting de  
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Figuur 6 – Visualisatie van het Supply chain management process maturity model (Lockamy & McCormack, 
2004) 

 
supply chain). De weergave van het maturity model in Figuur 6 geeft deze verschuiving naar 
supply chain organisatie weer. Daarin is ook te zien dat het model is opgezet binnen het 
SCOR framework (Supply Chain Operations Reference), vanwege de bekendheid en adoptie 
binnen wetenschap en praktijk: plan, source, make, deliver en return. De verschillende 
niveaus van het model worden omschreven, maar de criteria/beschrijving om een 
organisatie hierbinnen te schalen ontbreken. Dit model is beschouwd vanwege de focus op 
proces en supply chain samenwerking, maar is daarentegen niet gericht op het meten van 
BIM-maturity. 
 
Capability Maturity Model integration (Software Engineering Institute, 2010) 
Het CMMi model is een ‘klassiek’ maturity model, ontwikkeld om procesverbetering over 
de gehele organisatie te bewerkstelligen. Als opvolger van het Capability Maturity Model 
(CMM), is het CMMi ontwikkeld met een multidisciplinaire insteek om de problemen met 
het gebruik van meerdere CMM’s te voorkomen. In het maturity model zijn best practices 
voor activiteiten verwerkt die de levenscyclus van een product omvatten, van planvorming 
tot en met oplevering en onderhoud. Het model is opgebouwd uit procesgebieden (zie een 
aantal voorbeelden in Figuur 7) die elk een set van best practices bevatten. Indien deze best 
practices gezamenlijk worden toegepast, zullen ze een significante bijdrage leveren aan het 
verwezenlijken van verbeteringsdoelstellingen binnen dat procesgebied.  
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Figuur 7 – Een voorbeeld van een maturity profiel voor een aantal procesgebieden, inclusief weergave van 
het gewenste niveau, gebaseerd op het CMMi (Software Engineering Institute, 2010). 

 
Een aantal generieke hoofdcomponenten van het model kunnen worden aangevuld met 
componenten die op een specifiek domein zijn gericht (bijv. BIM). Het CMMi vormt als 
referentiemodel de basis van diverse andere maturity modellen in uiteenlopende sectoren, 
zoals de software-industrie, auto-industrie, productie-industrie, defensie, etc. Vanwege 
deze brede toepassing, is dit model meegenomen binnen deze evaluatie van maturity 
modellen. Een voorbeeld van toepassing binnen de bouwsector is het bovengenoemde 
Penn State model. Aspecten waar in de wetenschappelijke literatuur kritiek bestaat over 
het CMMi zijn het leren van een organisatie over projecten heen en het meenemen van de 
supply chain. 

4.2.2. Multi-Criteria-Analyse bestaande maturity modellen 
In deze paragraaf worden de bovengenoemde modellen beoordeeld op basis van criteria 
die van belang zijn voor het te ontwerpen BIM-maturity model. Deze criteria zijn 
opgebouwd uit de eisen die aan het BIM-maturity model worden gesteld, zodat direct kan 
worden afgeleid welke waarde bestaande maturity modellen hebben in het ontwerp van 
een nieuw BIM-maturity model.  
 
In Tabel 6 op de volgende pagina is de Multi-criteria-analyse weergegeven. Onder de tabel 
zijn de resultaten geïnterpreteerd. 
  



28 
 

Tabel 6 – Multi-criteria-analyse bestaande (BIM) maturity modellen 

  

 + 
eis 

voldaan 

o 
eis deels 
voldaan 

- 
eis niet 
voldaan 

 

BIM
 Capability stages 

BIM
 M

aturity m
atrix 

BIM
 Q

uickscan 

N
BIM

S Capability 
M

aturity M
odel 

iBIM
 M

aturity 

Penn State BIM
 

assessm
ent 

BIM
 proficiency 
m

atrix 

SCM
 Process 

M
aturity M

odel 

Capability M
aturity 

M
odel integration 

Functionele eisen 

Het model is in staat om een BIM-maturity niveau te meten - + + + + + - - - 

Het model is geschikt voor toepassing binnen de Nederlandse 
bouwsector 

o o + o o o o - - 

Het model is geschikt voor toepassing op organisatie-, sector- 
en projectniveau 

- + - - - o - o + 

Het model is geschikt voor toepassing in organisaties met 
uiteenlopende grootte 

+ + + + o o + + + 

Het model is geschikt voor toepassing in organisaties vanuit 
verschillende deelsectoren (disciplines) binnen de B&U en 
GWW-sector 

+ + + + o o + o + 

Het model bevat verschillende BIM-maturity niveaus die 
bouwspecifiek en onderscheidbaar zijn gedefinieerd - - - o o o - - - 

Het model is representatief voor het BIM-gebruik in de 
verschillende fasen van de levenscyclus van een bouwwerk - - - - - - - - o 

Het model is in staat om de BIM-maturity per 
toepassingsgebied van BIM te bepalen - - - - - o - - + 

Contextuele eisen 

Het model is in staat om de (met BIM ondersteunde) 
samenwerking tussen partijen af te dekken en problemen op 
dit vlak te identificeren. 

o o - - - - - + - 

Het model genereert uitkomsten die inzicht bieden in de 
geschiktheid van mogelijke partners binnen een project - - o o - - - - o 

Het model genereert uitkomsten die eenvoudig tussen 
partijen onderling kunnen worden gecommuniceerd - - - o + + - + o 

Het model is geschikt voor aanpassing aan toekomstige BIM 
toepassingen en overige relevante ontwikkelingen - - - + - o - - + 

G
ebruikerseisen 

Het model genereert uitkomsten die transparant en 
begrijpelijk zijn, ook voor mensen die weinig achtergrond 
hebben van maturity modellen 

+ - + - - + + o + 

Het model genereert uitkomsten die inzicht bieden in de 
huidige BIM-maturity van een organisatie (de fase van BIM-
implementatie waarin een organisatie zich bevindt) 

- o - + o o - - - 

Het model genereert uitkomsten die brancheorganisaties 
ondersteunen om inzicht te verkrijgen in barrières binnen het 
BIM-implementatieproces 

- - o - + + - - + 

Het model is in staat een duidelijk groeipad aan van een lager 
naar een hoger maturity niveau aan te geven, waarbij het 
inzicht verschaft in aspecten die kunnen worden verbeterd 

- + - + + + - + o 

Het model is in staat om organisaties te ondersteunen bij het 
formuleren van doelstelleningen op het gebied van BIM - o o o + + o - + 

Het gebruik van het model is eenduidig beschreven, zodat de 
uitkomsten zo min mogelijk afhankelijk zijn van de 
interpretatie van de auditeur/interviewer 

- - + + - + + - + 

Een analyse/audit die wordt uitgevoerd middels het model is 
uit te voeren binnen de tijdspanne van een interview of 
enquête 

- - + + o o - o o 

Structurele 
eisen 

Het maturity model heeft een gedegen wetenschappelijke 
basis + + - o + o o + + 

Software voor uitvoering of visualisatie van de maturity 
analyse is algemeen beschikbaar - - + + - + + - o 
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Op basis van de beoordelingen in de Multi-criteria analyse dient in de eerste plaats dient te 
worden geconcludeerd dat geen van de beoordeelde maturity modellen voldoet aan alle 
eisen die worden gesteld in het kader van het BIM-maturity PDEng-project. Per maturity 
model worden hieronder de belangrijkste tekortkomingen beschreven: 
 
Met uitzondering van het Supply Chain Management Process Maturity model, wordt de 
(keten)samenwerking niet meegenomen in de maturity modellen. Het Supply Chain 
Management Process Maturity model is echter ongeschikt, aangezien het niet in staat is 
een BIM-maturity te meten en er geen toepassingsgebieden in verwerkt zijn. 
De BIM capability stages en de BIM Maturity Matrix van Succar vormen een complex 
raamwerk, waarbij meerdere stappen worden doorlopen om tot een beoordeling te 
komen. Daarbij zijn de resultaten onderling niet eenduidig en bieden ze geen handvat om 
de toepassingsgebieden en ketensamenwerking te analyseren. Samenwerkingsaspecten 
maken binnen de matrix voornamelijk een onderdeel uit van de capability stage, maar 
komen minder tot uiting in de competentiegebieden (criteria) voor de BIM-maturity. De 
BIM Quickscan van TNO is daarentegen wel eenvoudig uit te voeren en is ontwikkeld voor 
de Nederlandse bouwsector, maar mist een onderscheidbare definitie van maturity 
niveaus, modeluitkomsten en een wetenschappelijke onderbouwing.  
NBIMS CMM geeft geen mogelijkheden om onderscheid te maken tussen deelsectoren en 
is ook niet in staat de (met BIM ondersteunde) samenwerking tussen partijen af te dekken. 
Daarnaast geeft de opdeling in tien maturity niveaus een te versnipperd beeld voor 
duidelijke verschillen tussen bedrijven en sectoren.  
iBIM is opgebouwd als technologisch gedreven groeimodel voor BIM, waardoor er weinig 
aandacht is voor organisatorische processen, zoals samenwerking. Daarbij biedt het model 
geen mogelijkheden om toepassingsgebieden (BIM-processen) te verwerken.  
Ook het Penn State Maturity model mist het samenwerkingsaspect. Bovendien is het 
model in principe niet geschikt om toe te passen op ontwerp- en uitvoeringspartijen, omdat 
het specifiek is ontwikkeld voor eigenaren van assets.  
De BIM proficiency matrix meet de bekwaamheid van een medewerker op BIM-gebied en 
biedt daarmee geen inzicht in de huidige fase van BIM implementatie op organisatie- of 
sectorniveau.  
Tot slot het Capability Maturity Model integration: Dit model heeft een zeer generalistisch 
karakter, wat onder andere terugkomt in de omschrijving van de maturity niveaus. Het is 
dan ook niet specifiek ontwikkeld voor de bouwsector of voor de beoordeling van BIM, 
maar biedt mogelijkheden om het model vorm te geven op basis van de behoeften en 
kenmerken van een bepaalde sector. 
 
Samengevat kan de meerwaarde voor de ontwikkeling van een nieuw BIM-maturity model 
als volgt worden omschreven: 

 Samenwerkingsaspecten, en dan met name binnen de supply chain, worden niet of 
onvoldoende meegenomen in bestaande modellen. De (BIM ondersteunde) 
samenwerking van organisaties met verschillende maturity niveaus op projecten 
vereist echter aandacht voor dit aspect. 

 Vaak worden complexe raamwerken en methoden toegepast en zijn resultaten niet 
onderling vergelijkbaar. Hierdoor hebben modellen een beperkte waarde om zowel 
individuele organisaties als brancheverenigingen informatie te bieden ten aanzien 
van het huidige maturity niveau. 

 Beschrijvingen en criteria van maturity niveaus zijn vaak slecht gedefinieerd en 
hebben een beperkte wetenschappelijke onderbouwing. Hierdoor is het lastig, zo 
niet onmogelijk, om organisaties op het juiste niveau in te schalen en een 
benodigde eigenschappen voor een groei in maturity transparant te maken. 
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 Niet alle modellen faciliteren een maturity beoordeling van organisatorische 
processen, maar focussen op de aanwezigheid van technologische aspecten van 
BIM. Dit is niet overeenkomstig de definitie die is vastgesteld voor dit PDEng-
project (zie paragraaf 3.2.2), waarin BIM onder andere ook dient als 
samenwerkingsmethode en digitaal medium voor opslag en uitwisseling van asset-
gerelateerde informatie tijdens ontwerp, uitvoering en exploitatie. 

4.2.3. Input voor nieuw BIM-maturity model 
Hoewel uit de Multi-criteria analyse volgt dat geen van de modellen aan de gestelde eisen 
voldoet, kunnen verscheidene goede elementen van bestaande maturity modellen worden 
meegenomen in het nieuwe ontwerp van een BIM-maturity model. Het Capability Maturity 
Model integration vormt het beste startpunt voor de verdere ontwikkeling van een BIM- 
maturity model. Een pluspunt van het Capability Maturity Model integration is dat het is 
opgebouwd uit best practices die alle activiteiten over de levenscyclus van een product 
omvatten; van ontwerp tot oplevering en onderhoud. De concepten en de structuur van 
het CMMi bieden mogelijkheden om een passend model te ontwikkelen, waarin geschikte 
BIM criteria en best practices uit de Nederlandse context verwerkt kunnen worden. 
Daarnaast laat het, vanwege het generalistische karakter, ook ruimte om elementen van 
andere modellen op te nemen. Zo zijn de samenwerkingsaspecten uit het Supply Chain 
Maturity model een belangrijke toevoeging. Bovendien kan de heldere presentatie en 
beschrijving van het Penn State Maturity model als voorbeeld dienen. Dit biedt namelijk 
goed inzicht in zowel de huidige BIM-maturity als in benodigde karakteristieken om op een 
hoger niveau te komen. 

 Structuur maturity model 
Op basis van de geëvalueerde bestaande maturity modellen, is vastgesteld dat het CMMi 
een goede basis biedt om de structuur van het nieuwe BIM-maturity model aan op te 
hangen (paragraaf 4.2.2 en 4.2.3). Zodoende is gekomen tot onderstaande structuur van 
het nieuwe BIM-maturity model. Onder deze schematisering zijn de assen van het 
raamwerk toegelicht.  
 

Tabel 7 – Structuur voor het BIM-maturity model 

Criteria Beschrijving maturity niveau 
  
Beoordeling toepassingsgebied 

  0 1 2 3 4 5 A B C D E 

Equivalent 
criterium 

            
x 

Criterium met 
ongelijke scores 

            
x x x x x 

Criterium m.b.t. 
intern proces 

            
x x x n.v.t. n.v.t. 

Criterium m.b.t. 
extern proces 

            
n.v.t. n.v.t. n.v.t. x x 
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4.3.1. De horizontale en verticale as van het model 
Op de horizontale as zijn allereerst zes maturity niveaus weergegeven, inclusief een 0-
niveau. De algemene betekenis van de maturity niveaus 0 t/m 6 wordt beschreven in 
paragraaf 4.4.  
 
De criteria op de verticale as van het raamwerk, worden tijdens de populatiefase van het 
ontwerp (paragraaf 4.5) uitgewerkt. In die fase wordt eveneens verdere invulling gegeven 
aan de cellen van het maturity model: per criterium bevat het model dan een omschrijving 
voor ieder maturity niveau. De gearceerde cellen geven een fictief voorbeeld van het 
huidige maturity niveau van de organisatie voor het betreffende criterium. Tevens is aan te 
geven wat het gewenste BIM-maturity niveau is. Het gewenste groeipad is gevisualiseerd 
door middel van de pijl. 

4.3.2. Gebruik van toepassingsgebieden 
In het raamwerk van Tabel 7 zijn eveneens de toepassingsgebieden A t/m E opgenomen. In 
analogie met de uitgangspunten van het CMMi, worden deze toepassingsgebieden 
beschouwd als gedefinieerde processen / best practices. Het doel van deze integratie is om 
de BIM-maturity te kunnen definiëren tot op het niveau van BIM-toepassingsgebieden (best 
practices). Per organisatie moet dan worden vastgesteld welke toepassingen van BIM 
worden beoordeeld en welke relevant zijn (ook in relatie tot de deelsector). Aangezien is 
gebleken dat een organisatie niet altijd een onderscheid kan maken tussen maturity van 
BIM-toepassingen, is dit deel van het raamwerk optioneel. Ook ten behoeve van een 
eenduidig resultaat en de mogelijkheid tot een vergelijking van resultaten op sectorniveau, 
verdient het de voorkeur de specificering op toepassingsgebieden weg te laten. Zodoende 
wordt per criterium in het maturity model één maturity score vastgesteld die geldig is voor 
de gehele organisatie. Wanneer een organisatie een gedetailleerde analyse wil uitvoeren 
van de eigen organisatie of een projectpartner, blijft de optie open om per 
toepassingsgebied een inschaling te maken.  
 
Bij het toekennen van maturity scores voor de diverse criteria zijn verschillende 
mogelijkheden. Zoals in Tabel 7 is weergegeven, kan een criterium een universele score 
hebben voor de diverse toepassingsgebieden (equivalent criterium). Daarnaast is het 
denkbaar dat er criteria zijn die per toepassingsgebied verschillend geschaald kunnen 
worden. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen interne en externe 
toepassingsgebieden: de externe toepassingen hebben betrekking op samenwerking met 
andere partijen in de supply chain. Criteria die slechts betrekking hebben op interne, dan 
wel externe processen, worden gedeeltelijk aangemerkt als ‘niet van toepassing’. 

 Beschrijving van maturity niveaus 
Het CMMi, dat in paragraaf 4.3 de leidraad is geweest voor de ontworpen structuur, 
hanteert maturity niveaus met een sterk generalistisch karakter. Gezien de specifieke 
context van de bouwsector, is in de literatuur gezocht naar geschiktere beschrijvingen. 
Deze worden hieronder uiteengezet. 

4.4.1. Maturity beschrijvingen voor de bouw en de supply chain 
In het kader van het SPICE project (Standardised Process Improvement for Construction 
Enterprises) is de toepasbaarheid van het Capability Maturity Model voor de bouwsector 
onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat het CMM raamwerk is ontwikkeld voor 
individuele organisaties en daarmee de supply chain relaties binnen de bouwsector niet 
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voldoende afdekt (Sarshar, Finnemore, Haigh, & Goulding, 1999). Daarnaast concludeert 
Sarshar et al. (1999) dat er verbeteringen in het model nodig zijn om de grote diversiteit 
aan organisaties binnen de supply chain te kunnen bedienen. Zo bestaan er binnen de 
bouw supply chain grote variaties op het gebied van organisatiegrootte, financiële positie 
en bedrijfsfocus.  
 
Bovendien is operationalisering van een maturity model voor een specifieke sector niet 
mogelijk zonder per niveau criteria op te stellen die de specifieke sector weerspiegelen. 
Operationalisering is ook niet mogelijk zonder een strategisch pad te verschaffen waarlangs 
ontwikkeling naar een volgend maturity niveau kan worden bewerkstelligd (Vaidyanathan 
& Howell, 2007).  
 
Bovengenoemde aspecten op het gebied van de supply chain, de diversiteit van 
organisaties, sectorspecifieke criteria en een duidelijk pad van een lager naar een hoger 
maturity niveau, moeten worden meegenomen in de omschrijving van de maturity niveaus. 
Gebaseerd op het onderzoek van Siriwardena, Kagioglou, Jeong, Haigh, and Amaratunga 
(2005) en Lockamy and McCormack (2004), is invulling gegeven aan de vijf maturity niveaus 
van het CMMi voor een bouwspecifieke context. Ook het artikel van Vaidyanathan and 
Howell (2007) beschrijft specifieke niveaus voor een supply chain maturity model voor de 
bouwsector, maar heeft een opdeling in vier niveaus. De analogie met de opdeling in vijf 
niveaus vanuit het CMMi is hierdoor, met name vanaf het derde maturity niveau, lastiger 
vast te stellen. Veel aspecten van Vaidyanathan and Howell (2007) komen echter overeen 
met de definities van Lockamy and McCormack (2004). 

4.4.2. Samengestelde definities van maturity niveaus 
Hieronder is een omschrijving van de BIM-maturity niveaus opgesteld aan de hand van de 
karakteristieken uit de bovengenoemde literatuurbronnen. Een puntsgewijs overzicht van 
de karakteristieken is opgenomen in Bijlage II. De elementen in bijlage II zijn vervolgens 
samengevoegd tot onderstaande besschrijvingen. 
Definitie maturity niveau 0 Niet aanwezig 
Kenmerkende processen of aspecten ontbreken in de organisatie en er zijn 
geen doelen voor geformuleerd. 
 
Definitie maturity niveau 1  Initieel 
Interne en externe BIM-processen zijn niet of beperkt gedefinieerd en worden ad hoc 
uitgevoerd. ‘Good practices’ zijn niet gedeeld of vastgelegd in procedures (geen Multi-
projectintegratie) en de organisatie is niet afgestemd op samenwerking binnen de 
bouwketen (geen Multi-bedrijfsintegratie). De prestatie van BIM-gerelateerde processen en 
projecten is onvoorspelbaar en in hoge mate afhankelijk van de aanwezige competenties in 
het projectteam. 
 
Definitie maturity niveau 2 Gemanaged 
BIM-beleid en procedures zijn vastgesteld voor belangrijke projectgebonden BIM-
processen, waardoor ‘Good practices’ herhaald kunnen worden en de voorspelbaarheid van 
processen toeneemt. Het belang van samenwerking binnen de bouwketen wordt 
onderkend middels definiëring van doelstellingen en externe basisprocessen, maar de 
structuur van de organisatie past zich hier niet/onvoldoende op aan. De organisatie 
verandert niet mee om intensievere samenwerking met (keten)partners mogelijk te maken. 
BIM-processen worden tijdens het project in beperkte mate gevolgd, bijgestuurd en 
geëvalueerd. 
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Definitie maturity niveau 3 Gedefinieerd 
BIM-doelstellingen worden met strategische intentie door het management geformuleerd 
en er is een goed overzicht van de prestaties en voortgang van BIM-projecten. Binnen dit 
niveau vindt er een doorbraak plaats wat betreft de samenwerking in de bouwketen: 
organisatiestructuren en functies zijn (deels) gericht op samenwerking met (keten)partners, 
zodat gezamenlijke doelen en activiteiten kunnen worden opgezet. Good BIM practices 
worden gedocumenteerd en over de gehele organisatie toegepast. Er ontwikkelt zich 
steeds meer een eenheid binnen de organisatie, waarbij vertrouwen in BIM en 
motivatie voor gezamenlijke BIM-doelen sterker zijn dan mogelijke barrières. 
 
Definitie maturity niveau 4 Kwantitatief gemanaged 
BIM-processen worden objectief beheerst, waardoor de prestaties binnen acceptabele 
grenzen blijven. Samenwerking met ketenpartners is onderdeel van de organisatiestrategie. 
Er zijn kwaliteitsprogramma’s opgesteld die de voortgang en uitkomsten van BIM-
processen verifiëren aan de hand van meetbare doelstellingen. Dit geeft mogelijk 
aanleiding voor bijsturing of het treffen van maatregelen. Zowel de cultuur (waarin 
vertrouwen in de BIM-aanpak en werkwijze aanwezig is) als de tevredenheid van de 
projectpartners, versterken de concurrentiepositie/autoriteit van de organisatie. 
 
Definitie maturity niveau 5 Optimaliserend 
Een organisatie opereert als onderdeel van een ‘multi-firm’ supply chain. Dit wordt 
gekenmerkt door intensieve samenwerking met ketenpartners, waarbij BIM-processen 
continu worden verbeterd. Deze samenwerking is gewaarborgd door een groot onderling 
vertrouwen en (financiële) afhankelijkheid. Inzicht in en uitwisseling van prestatiegegevens 
maakt het mogelijk te anticiperen op problemen en stimuleert de implementatie van 
nieuwe BIM-toepassingen/technologieën. Evaluatie van processen en projecten draagt bij 
aan het leren over projecten heen. De bedrijfscultuur staat voor openheid en transparantie 
ter bevordering van intensieve BIM-samenwerking. 

 Criteria BIM-maturity model 
Binnen deze paragraaf wordt invulling gegeven aan het ontwerp van de verticale as van het 
maturity model: de criteria. Nadat de criteria zijn afgeleid, kunnen beschrijvingen voor de 
cellen van het BIM-maturity model worden opgesteld.  

4.5.1. Decompositie van BIM 
Een Bouw Informatie Model kan worden beschouwd als een informatiesysteem, dat een 
onderdeel vormt van een bredere context (organisatie en supply chain). Het is geen op 
zichzelf staand systeem, maar vormt een onderdeel van een groter geheel. Het 
informatiesysteem wordt gekenmerkt door een aantal subsystemen: hardware, software, 
data, mensen en procedures (Silver, Markus, & Beath, 1995). Deze subsystemen hangen 
nauw met elkaar samen en bepalen gezamenlijk het functioneren van het 
informatiesysteem. Als onderdeel van een organisatorische context, is het 
informatiesysteem echter niet op zichzelf staand, maar vormt het een onderdeel van een 
groter geheel. Silver et al. (1995) beschrijft aspecten van de organisatie, zoals 
bedrijfsprocessen, strategieën, mensen, cultuur, structuur en IT-infrastructuur, die 
interactie hebben met het informatiesysteem. Bovendien  
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Figuur 8 - De kenmerken van een informatiesysteem (Silver et al., 1995) 

 

 

Figuur 9 - Het informatiesysteem en zijn interactie met de organisatie en de externe omgeving 
(Silver et al., 1995) 

 
 
zijn er natuurlijk factoren uit de externe omgeving te identificeren die invloed uitoefenen 
op de organisatie en haar informatiesystemen. Het informatiesysteem met zijn interne en 
externe interacties is geschematiseerd in Figuur 8 en Figuur 9. 
 
De verschillende aspecten van het informatiesysteem, de overkoepelende organisatie en 
haar externe omgeving, worden hieronder verder toegelicht: 
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Informatiesysteem: 
o IT: technische middelen binnen het informatiesysteem, bestaande uit hardware 

en software. 
o Data: verzameling van alle gegevens, documenten, tekeningen, etc.  
o Mens: mensen werken met het informatiesysteem en beïnvloeden de overige 

aspecten van het informatiesysteem. Het functioneren van het 
informatiesysteem wordt bepaald door de motivatie van mensen om ermee te 
werken, de bekwaamheid om ermee te kunnen werken en de bevoegdheid om 
ermee te mogen werken.  

o Procedures: vastgestelde richtlijnen die duidelijkheid verschaffen over de 
bediening van IT. 

 
Organisatie: 

o Strategie: Informatiesystemen zijn vaak opgenomen in een organisatiestrategie. 
Het kan een sleutelelement zijn binnen een marketing- of productiestrategie, of 
zelfs de kern van een strategie vormen. Als de intenties van het 
informatiesysteem niet aansluiten bij de organisatiestrategie, kan implementatie 
en gebruik van het informatiesysteem falen. De strategie wordt opgesteld o.b.v. 
de missie en doelen van de organisatie. Op een concreter niveau kan de strategie 
worden bepaald als deze doelen worden uitgelijnd met een specifieke visie en 
specifieke doelstellingen voor het informatiesysteem.  

o Organisatiestructuur: formele opbouw van de organisatie, zoals verdeling van 
arbeid, hiërarchische structuur, functieomschrijvingen. De structuur van de 
organisatie heeft bijvoorbeeld invloed op het tijdig delen van informatie of de 
aansluiting van functies bij de werking van het informatiesysteem.  

o Cultuur: een set van basisveronderstellingen en gewoontes die verankerd zijn in 
een organisatie en worden overgedragen aan nieuwe medewerkers. Deze 
bepalen de (persoonlijke) motivatie voor en acceptatie van een (nieuw) 
informatiesysteem. 

o Processen: een verzameling van activiteiten die vaak door de functionele 
grenzen van de organisatie (bijv. productie, verkoop, engineering) heenlopen. 
Het is van belang dat de processen bijdragen aan de gewenste functionering van 
het informatiesysteem en omgekeerd. Belangrijke processen in relatie tot 
samenwerking of delen van informatie tussen partijen kunnen bijv. worden 
vastgelegd in contractuele bepalingen. 

o IT-infrastructuur: omvat de fysieke componenten van IT-systemen, de data- en 
documentverzamelingen, competenties van IT-professionals en gebruikers, 
technologische strategieën om huidige processen en ontwikkeling van nieuwe IT-
toepassingen mogelijk te maken. De IT-infrastructuur maakt het mogelijk een 
informatiesysteem te ontwikkelen en te gebruiken. 

 
Externe omgeving:  
Alle aspecten buiten de organisatie die invloed uitoefenen op de organisatie bepalen de 
motivaties voor ontwikkeling en gebruik van informatiesystemen. Deze externe motivaties 
kunnen voortkomen uit (Adriaanse, 2007): 

o contractuele overeenkomsten;  
o aanwezigheid van een vragende actor. 

 
Aangezien bovenstaande aspecten van het informatiesysteem, de organisatie en de externe 
omgeving representatief zijn voor de interacties en de prestaties van het 
informatiesysteem, worden ze geschikt bevonden om te verwerken tot criteria voor het 
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BIM-maturity model. In de volgende paragraaf zullen de criteria voor het model verder 
worden ingevuld.  

4.5.2. Definitie criteria voor het BIM-maturity model 
Gebaseerd op de theorie van het informatiesysteem, is een schema opgesteld (zie Figuur 
10) met criteria die worden gebruikt om de “BIM-maturity” (het domein) te beschrijven. 
Enkele criteria die een overlap hebben, worden als een één criterium gedefinieerd. Zo zijn 
de aspecten mens en cultuur samengevoegd tot één criterium, evenals de aspecten IT 
infrastructuur en ICT. De data en documentverzamelingen, onderdeel van de IT-
infrastructuur, zijn als belangrijk BIM criterium losgekoppeld tot een aparte categorie. Ieder 
criterium is opgedeeld in meerdere subcriteria om de specifieke processen binnen het 
criterium te kunnen meten. Deze subcriteria zijn ontleend aan de omschrijvingen van 
criteria in paragraaf 4.5.1 en tonen overeenkomsten met criteria van bestaande maturity 
modellen, waaronder die van het Penn State BIM assessment. 
 

 
Figuur 10 - Criteria en subcriteria van de initiële versie van het BIM-maturity model 

 
 
De beschrijving van de criteria, o.b.v. de onderdelen van het informatiesysteem uit de 
voorgaande paragraaf, wordt hieronder verder uitgewerkt in de context van BIM, waarbij 
tegelijkertijd de keuze voor de subcriteria wordt onderbouwd: 
 
Criteria maturity model: 

o Strategie: BIM is vaak opgenomen in een organisatiestrategie. Het kan een 
sleutelelement zijn binnen een marketing- of productiestrategie, of zelfs de kern 
van een strategie vormen. Als de intenties van het digitale informatiemodel niet 
aansluiten bij de organisatiestrategie, kan implementatie en gebruik van BIM 
falen. De strategie wordt opgesteld o.b.v. de missie en doelen van de organisatie. 
Op een concreter niveau kan de strategie worden bepaald door deze in lijn te 
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brengen met een specifieke BIM-visie en bijbehorende doelstellingen. De 
operationalisering van de strategie vereist echter voldoende ondersteuning van 
het management via het beschikbaar stellen van (financiële) middelen en het 
uitdragen van het belang van implementatie van BIM. Daarbij wordt de 
definiëring en operationalisering van de strategie ondersteund vanuit een of 
meer BIM-experts, een werkgroep of afdeling. 
 

o Organisatiestructuur: formele opbouw van de organisatie, zoals verdeling van 
arbeid en bijbehorende bevoegdheden. Deze aspecten zijn geformaliseerd in de 
functieomschrijvingen, die de taken en verantwoordelijkheden van de 
betreffende functionaris bevatten. De structuur van de organisatie heeft 
bijvoorbeeld invloed op het tijdig delen van informatie en de ‘match’ tussen 
functies en de BIM-werkwijze.  
 

o Mens en cultuur: een set van basisveronderstellingen en gewoontes die 
verankerd zijn in een organisatie en worden overgedragen aan nieuwe 
medewerkers. Deze bepalen de persoonlijke motivatie voor het werken met 
BIM en uitbreiding van toepassingsgebieden. Hiertoe dient de organisatie 
voldoende bereid te zijn om de traditionele cultuur, structuur en processen te 
veranderen. De motivatie kan voortkomen uit de vele voordelen die BIM biedt 
voor de organisatie, maar zal doorgaans niet vanzelf in de gehele organisatie 
doorwerken. Daarom is het belangrijk om een aanjager (BIM champion) voor het 
implementatieproces te hebben, die intern de vragende actor voor toepassing 
van BIM vormt. Naast de motivatie om met BIM te werken, wordt het 
functioneren van BIM bepaald door de bekwaamheid om ermee te kunnen 
werken. De organisatie dient daarom uitgebreide invulling te geven aan 
educatie, training en ondersteuning van alle mensen die betrokken zijn bij BIM-
gerelateerde processen. De cultuur van de organisatie heeft ook invloed op de 
openheid (naar externe partners) en daarmee samenhangend de mate van 
samenwerkingsgerichtheid binnen de supply chain. De integrale en 
multidisciplinaire BIM-benadering vereist namelijk een instelling en houding van 
mensen en organisaties die is gericht op samenwerking. 
 

o Processen en procedures: processen kunnen worden beschouwd als een 
verzameling van gerelateerde activiteiten waarmee een bepaald doel/resultaat 
wordt beoogd. Deze activiteiten lopen vaak door de functionele grenzen van de 
organisatie heen (bijv. productie, verkoop, engineering). Het is van belang dat de 
processen bijdragen aan het gewenste functioneren van BIM en vice versa. De 
consistentie en prestatie van processen is afhankelijk van de mate waarin deze 
zijn gedocumenteerd, bijv. in procedures en werkinstructies. Procedures zijn 
vastgestelde richtlijnen die die gedetailleerde handelingen/werkwijzen 
stapsgewijs beschrijven. Daarnaast zijn werkinstructies van belang om de 
gebruikers van BIM-software of te begeleiden bij hun werkzaamheden. 
 

o IT infrastructuur / ICT: de technische middelen binnen het informatiesysteem, 
bestaande uit hardware en software. De samenwerking, waaronder het delen 
van informatie via BIM, wordt mogelijk gemaakt via de netwerkomgeving. De 
kwaliteit van deze netwerkomgeving is bepalend voor de mate waarin integraal 
en gelijktijdig aan een bouwmodel kan worden gewerkt. Onder de IT-
infrastructuur worden ook BIM faciliteiten gerekend, zoals een ruimte waar via 
een interactief scherm kan worden vergaderd en BIM modellen kunnen worden 
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gevisualiseerd. Dergelijke voorzieningen maken het mogelijk om bijv. digitaal 
ondersteunde coördinatiesessies met projectpartners te organiseren. 
 

o Data(structuur): het management, de structuur, het (her)gebruik en de 
uitwisseling van projectgerelateerde gegevens. Allereerst is het van belang 
projectgegevens gestructureerd op te slaan en toegankelijk te maken voor 
andere personen/partijen. Deze informatieopbouw kan worden gefaciliteerd 
door een documentmanagementsysteem. Verder vormt de objectgerichte 
benadering de kern van de definitie van BIM. Het opstellen van een 
objectenstructuur/ objectdecompositie (mogelijk in combinatie met Systems 
Engineering), met unieke codes voor alle objecten in het bouwmodel/project, 
vormt hiervoor de basis. Om standaardisatie en snelheid bij de opbouw van een 
BIM te bevorderen kan gebruik worden gemaakt van concepten vanuit een 
objectenbibliotheek (database met objecten). Aan objecten kan niet-grafische 
informatie worden toegevoegd, oftewel objectattributen. Tot slot moet binnen 
een project verder worden gewerkt op basis van (deel)modellen van partners. 
Hiervoor is de data-uitwisseling met andere partijen essentieel. 

 Ontwerp interviewinstrument 
Het BIM-maturity model en de best practices zijn vertaald naar een interviewinstrument 
om data uit de praktijk te kunnen ophalen. Het interviewinstrument is vormgegeven 
volgens een gestructureerd interview, zodat de gegevens tussen organisaties en tussen 
deelsectoren gemakkelijker kunnen worden vergeleken. 
 
Het interviewinstrument is opgebouwd uit de volgende delen: 

 Deel 1: open vragen en best practices 
 Deel 2: beoordeling criteria BIM-maturity model 

 
In deel 1 zijn om te beginnen vragen gesteld over de rol die BIM speelt binnen de 
organisatie en binnen deelsector van de respondent. Daarnaast zijn vragen gesteld over de 
mate van BIM-gebruik, over drijfveren en barrières. Verder is op basis van de uitkomsten 
van paragraaf 4.7.1 een lijst met BIM-toepassingsgebieden voorgelegd. Op deze lijst kon de 
respondent aanvinken welke BIM-toepassingen door de eigen organisatie worden benut, 
hoe vaak deze toepassing wordt benut, welke barrière(s) de implementatie van een 
toepassing belemmert en in welke volgorde toepassingen zijn geïmplementeerd. Ter 
illustratie is een deel van de tabel met toepassingsgebieden weergegeven (Figuur 11). 
 
Om onderling vergelijkbare informatie te verzamelen, is tijdens de interviews gewerkt met 
vooraf gedefinieerde lijsten voor mogelijke toepassingsgebieden en barrières. De drijfveren 
zijn als open vraag meegenomen, aangezien hierin meer eenduidigheid werd 
verondersteld. 
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Figuur 11 – Uitsnede van de tabel met toepassingsgebieden uit het interviewformat, in te vullen door 
de respondent. 

 
In deel 2 van het interview zijn per criterium (zie Figuur 10) een set vragen aan de 
respondent gesteld. De opzet van het interview is zo gekozen dat de antwoorden van de 
respondent bepalen welke vervolgvragen voor dat criterium nog gesteld moeten worden. 
Mogelijk is na één of twee vragen al voldoende duidelijk in welk maturity niveau 
ingeschaald kan worden en kan de interviewer verder gaan met de vragen voor het 
volgende criterium. In Figuur 12 is een voorbeeld weergegeven voor het criterium BIM-visie 
en doelstellingen.  
 
Na afloop van het interview kunnen de antwoorden van de respondent worden 
geanalyseerd en kan zodoende worden bepaald (of gecontroleerd) in wat per BIM-criterium 
het gepaste maturity niveau is.  
 
Voor het gehele interview is een tijdsduur van ongeveer twee uur benodigd. De duur kan 
echter variëren afhankelijk van onder meer de kennis, ervaring en uitvoerigheid van 
antwoorden van de respondenten. 
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Figuur 12 – Uitsnede van de BIM-maturity vragenlijst over BIM-maturity criteria, waarbij de open en 
gesloten vragen door de interviewer worden gebruikt om inschaling in een passend maturity niveau te 
maken. 

 Ontwerp initiële best practices 
Ter voorbereiding op de data-verzameling binnen het eerste praktijkonderzoek 
(sectoranalyse 2014) is een literatuuronderzoek naar best practices uitgevoerd.  
 
De best practices bestaan binnen dit PDEng-project uit de volgende elementen:  

 BIM-toepassingsgebieden, oftewel manieren waarop BIM in de praktijk gebruikt 
kan worden, zoals visualisatie van oplossingen middels het 3D-bouwmodel of het 
genereren van hoeveelheden uit het bouwmodel; 

 implementatievolgorde van de BIM-toepassingsgebieden, waarmee inzicht wordt 
verkregen in het BIM-implementatieproces dat een organisatie heeft doorgemaakt; 

 drijfveren die de toepassing van BIM binnen een organisatie stimuleren, zoals het 
vergroten van efficiency van processen of het verminderen van faalkosten; 

 barrières die de toepassing van BIM binnen een organisatie belemmeren, zoals het 
ontbreken van goed ontwikkelde standaarden voor informatie-uitwisseling of een 
gebrek aan motivatie binnen de organisatie om de transitie naar BIM door te 
voeren. 

 
Het inzicht dat via het literatuuronderzoek wordt verkregen in deze best practices, kan 
worden gebruikt om de vragen binnen het interviewformat op te stellen.  
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Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten weergegeven, te weten een overzicht met 
barrières die zijn gebruikt in de interviewvragenlijst, een overzicht met belangrijke 
drijfveren en een overzicht van toepassingsgebieden. Ten aanzien van de 
implementatievolgorde was in de literatuur beperkt informatie beschikbaar. Deze 
informatie was onvoldoende om een aannemelijk beeld van de implementatievolgorde te 
schetsen. Deze kennis zal daarom via de gegevens uit de praktijk moeten worden 
opgehelderd. 

4.7.1. BIM-toepassingsgebieden 
In Bijlage III is een uitvoerig overzicht van BIM-toepassingsgebieden opgenomen (Computer 
Integrated Construction Research Program, 2013; Eastman et al., 2011). Deze 
toepassingsgebieden zijn opgedeeld in universele toepassingsgebieden (voor alle 
deelsectoren) en specifieke toepassingsgebieden voor een bepaalde deelsector. 
 
Voordat deze lijst met toepassingsbieden is gebruikt in het interviewformat heeft een 
toetsingsronde door de werkgroep maturity plaatsgevonden. Input van deze 
vertegenwoordigers/specialisten van de deelsectoren is in deze toetsingsronde verwerkt. 
Daarnaast heeft aanscherping van de lijst plaatsgevonden door overleg met Mark den 
Heijer, BIM-specialist bij Ballast Nedam.  

4.7.2. Drijfveren 
Onderstaande (potentiële) voordelen zijn gerangschikt aan de hand van de fasen binnen de 
levenscyclus van een asset en vormen deelsector-overstijgende drijfveren voor de adoptie 
van BIM (Eastman et al., 2011). 
 
Ontwerp 

 Het ontwerpteam kan in een vroeg stadium een globaal, benaderend bouwmodel 
ontwikkelen om te bepalen of de eisen van de opdrachtgever, zoals kwaliteit en 
grootte, kunnen worden gerealiseerd binnen de beschikbare middelen (tijd en 
budget). 

 Een snelle evaluatie van diverse ontwerpalternatieven in een schematisch model 
om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of een ontwerp voldoet aan de 
functionele eisen. 

 BIM-software faciliteert een 3D-bouwmodel die niet bestaat uit samengestelde 2D-
weergaven, maar uit consistentie representaties gedurende iedere fase van het 
ontwerpproces. 

 Door een correcte definitie en verbondenheid van parametrische regels in het 
model, zijn de benodigde inspanningen om ontwerpwijzigingen te managen 
beperkt. 

 Nauwkeurige, consistente 2D-tekeningen kunnen worden gegenereerd voor ieder 
gewenst perspectief en iedere ontwerpdiscipline (ook direct na het doorvoeren van 
een wijziging). 

 BIM-technologie faciliteert gelijktijdige ontwerpwerkzaamheden van verschillende 
disciplines, waardoor fouten worden beperkt en het ontwerp continu kan worden 
verbeterd. 

 Toetsen van ontwerprandvoorwaarden (zowel kwalitatief als kwantitatief) is al in 
een vroeg stadium mogelijk. 

 Kostenramingen kunnen worden opgesteld in elke fase van het project door middel 
van exacte gegevens over materiaalhoeveelheden en geometrie binnen het model. 
Bij de geleidelijke detaillering van het model kunnen deze schattingen steeds 
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nauwkeuriger worden vastgesteld. Dit biedt betere mogelijkheden om de kosten 
tijdens het ontwerpproces inzichtelijk te maken en ontwerpkeuzes te 
optimaliseren. 

 Energie-efficiëntie en duurzaamheid kunnen worden getoetst gedurende de eerste 
ontwerpfasen, zodat het input verschaft voor het verdere ontwerpproces. Dit in 
tegenstelling tot 2D-ontwerpen, waarbij energie- en duurzaamheidskenmerken 
vaak als laatste controle wordt uitgevoerd. 

 
Fabricage / uitvoering 

 Het BIM-model bevat nauwkeurige representaties van de bouwonderdelen en 
componenten, die gebruikt kunnen worden voor fabricage en constructie. In het 
bijzonder wordt ook prefabricage middels BIM mogelijk gemaakt vanwege de 
nauwkeurig in 3D-gedefineerde objecten. Het model neemt de afhankelijkheid en 
onzekerheid van dimensies van andere componenten weg. 

 Snelle verwerking van wijzigingen in het ontwerp vanwege de parametrische regels. 
Afwijkingen en wijzigingen genereren veel fouten en inconsistenties in de “paper 
based” ontwerpen. 

 Inconsistentie van verschillende 2D-modellen wordt weggenomen, aangezien alle 
2D- en 3D-weergaven worden gegenereerd uit hetzelfde 3D-model. Bij traditionele, 
2D-ontwerpen komen inconsistenties soms pas op de bouwplaats aan het licht. 

 Synchronisatie van het ontwerp met de constructieplanning (4D-BIM) is mogelijk, 
waarbij inzicht gegeven kan worden in het constructieproces over de tijd (bijv. per 
dag). Deze simulaties kunnen worden gekoppeld aan de planning van tijdelijk 
materieel, zoals kranen. Daarnaast geeft het inzicht in de ruimtelijke oriëntatie van 
bouwactiviteiten en logistieke stromen op de bouwplaats. 

 BIM verschaft de basis voor een efficiëntere planning van 
onderaannemers/leveranciers om een tijdige aanwezigheid van mensen, materiaal 
en materieel te bewerkstelligen: dit ondersteunt de principes van Lean planning.  

 Met draadloze technieken kunnen materialen op de bouwplaats worden getraceerd 
en worden gekoppeld aan het bouwmodel voor inzage in onder meer de 
projectstatus. 

 De specificaties uit het 3D-model kunnen worden gebruikt voor de inkoop van 
materialen bij toeleveranciers. 

 
Na uitvoering (gebruiksfase) 

 De gegevens van materialen en installaties zijn gekoppeld aan het betreffende 
object in het model en kunnen worden overgedragen aan de eigenaar ten behoeve 
van beheer en onderhoud. Hierdoor wordt het verlies van informatie bij de 
overdracht tot een minimum beperkt. 

 Het model verschaft informatie over alle systemen die worden gebruikt in het 
gebouw. De analyses die aan het ontwerp ten grondslag liggen zijn hierbij ook 
beschikbaar, zodat ontwerpkeuzes en de correcte werking van de systemen kunnen 
worden geverifieerd door de gebruiker. 

 Als alle wijzigingen tijdens de constructie zijn verwerkt in het model, verschaft deze 
nauwkeurige informatie over de as built gegevens. Deze kunnen na de uitvoering 
eenvoudig worden gegenereerd. Hiermee biedt het bouwmodel een bruikbaar en 
volledig uitgangspunt voor het managen van een gebouw tijdens de gebruiksfase.  

 
Bovenstaande lijst met drijfveren verschaft een belangrijk kader voor de dataverzameling 
met het BIM-maturity model, allereerst door middel van interviews. 
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4.7.3. Barrières 
Naast bovenstaande drijfveren heeft het literatuuronderzoek inzicht verschaft in allerlei 
barrières die de invoering en het gebruik van BIM belemmeren. Deze inzichten kunnen 
worden samengevat in onderstaande lijst van barrières, welke is gehanteerd als checklist 
tijdens de interviews in het najaar van 2014: 

 
A.  Opdoen van voldoende kennis en ervaring is een langdurige en stapsgewijze 

ontwikkeling 
B.  Niet alle ketenpartners kunnen mee in de BIM werkwijze, waardoor extra 

inspanningen zijn vereist om gehele project met BIM uit te voeren  
C.  Contractuele barrières: met name m.b.t. de uitwisseling van informatie, de 

verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s én de verdeling van beloningen. 
D.  Markt is nog onvoldoende klaar voor BIM, waardoor concurrentie wordt 

ondermijnd 
E.  Hardware systemen zijn niet geschikt voor (verdere) implementatie van BIM 
F.  Tekortkomingen van softwaresystemen beperken de uitbreiding van BIM 

toepassingen 
G.  Toegankelijkheid van de data voor de verschillende projectpartners kan niet 

goed worden geregeld 
H.  Standaarden voor de uitwisseling van data ontbreken of zijn niet goed 

gedefinieerd 
I.  Inspanningen om een integraal 3D-model te ontwikkelen en te beheren zijn te 

groot 
J.  Kosten van nieuwe software/hardware wegen niet op tegen de baten 
K.  (her)Opleiding van personeel: organiseren en bekostigen van educatie en 

training 
L.  Onvoldoende motivatie/steun binnen de organisatie om de transitie te maken 

naar de ‘BIM werkwijze’ 
M.  Ontwikkeling van nieuwe procedures en werkprocessen is ingewikkeld en 

tijdrovend  
N.  Voor verdere implementatie van BIM dient samenstelling van het 

werknemersbestand gewijzigd te worden (de gevraagde competenties sluiten niet 
meer aan) 

O.  Onvoldoende ondersteuning vanuit het management of een gebrek aan een 
voortrekker die het implementatieproces van BIM aanwakkert  

P.  Er is onvoldoende detailniveau in de bouwmodellen om optimaal gebruik te 
kunnen maken van BIM (bijv. voor detailengineering / ontwerp 
installatieonderdelen of genereren van hoeveelheden) 

Q.  Gegevens uit het bouwmodel zijn niet geschikt voor koppeling aan externe 
systemen, bijv. B&O-systemen of geautomatiseerde productie  

R.  Anders, nl. ………  
 
Om respondenten de gelegenheid te geven om niet vermelde barrières aan te dragen, is 
onder R een restcategorie opgenomen.  
 
De implementatiefase in het volgende hoofdstuk is van belang om de kennis van best 
practices te toetsten en aan te vullen. 
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 Verificatie en validatie 

4.8.1. Verificatie van de inhoud van het BIM-maturity model & 
best practices 
De leden van de BIR werkgroep maturity zijn gevraagd om de initiële versie van het 
maturity model & best practices te toetsen. Daarbij heeft de focus gelegen op verificatie 
van de volgende eisen: 
 

Tabel 8 – Verificatie van eisen door BIR werkgroep maturity 

Functionele eisen 
Nr. Omschrijving 
1.2 Het model is geschikt voor toepassing binnen de Nederlandse bouwsector 
1.4 Het model is geschikt voor toepassing in organisaties met uiteenlopende 

grootte 
1.5 Het model is geschikt voor toepassing in organisaties vanuit verschillende 

deelsectoren (disciplines) binnen de B&U en GWW-sector 
 
De leden van de werkgroep hebben de gelegenheid gehad om hun commentaren te geven 
op de beschrijving van maturity niveaus, op de criteria van het BIM-maturity model en op 
de invulling van de cellen van het model. De leden hebben nuttige feedback gegeven ten 
aanzien van begrijpelijkheid / betekenis van formuleringen en de duidelijkheid van de 
werking van het maturity model. Hieronder een korte opsomming van aspecten die door de 
werkgroepleden zijn teruggekoppeld. 
 
Belangrijkste feedback met betrekking tot het BIM-maturity model: 

 Benadruk de gehanteerde BIM-definitie, waarin onder andere ook Systems 
Engineering werkwijzen een rol spelen. Laat deze definitie dus duidelijk 
terugkomen in het BIM-maturity model 

 Houd rekening met de wijze waarop bereidheid tot samenwerken in het maturity 
model is opgenomen. Voor sommige organisaties is wellicht minder verandering 
noodzakelijk om op dit aspect het benodigde niveau te bereiken. 

 Bedenk hoe je een bedrijf/organisatie wilt “scoren” als deze BIM projectgewijs 
invoert. Het zal in de praktijk namelijk vaak voorkomen dat een organisatie niet in 
één keer alle processen op zijn kop zet, maar een gefaseerde invoering van BIM 
hanteert via opschaling qua hoeveelheid en soorten projecten. 

 Een aanvulling op de wijze waarop de Systems Engineering methodiek is verwerkt 
binnen het criterium data(structuur) 

Belangrijkste feedback met betrekking tot de BIM-toepassingsgebieden: 
 Ten aanzien van de BIM-toepassingen kan het perspectief van de GWW-sector nog 

wat nadrukkelijker worden meegenomen. Hierbij speelt, vooral bij opdrachtgevers 
en eigenaren, de functie van BIM als informatievoorziening een grote rol. 

 De eenduidigheid van beschrijvingen van toepassingsgebieden is nog te 
verbeteren. De universele toepassingen (voor alle deelsectoren van toepassing) 
moeten voor iedere deelsector dezelfde omschrijving hebben of er moet expliciet 
een uitzondering op deze beschrijving worden vermeld.  

 Een aantal aanvullingen op toepassingsgebieden, voornamelijk voor de 
deelsectoren opdrachtgevers/eigenaren, architectenbureaus en 
installatiebedrijven. 
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Over het algemeen waren de werkgroepleden van mening dat het model qua inhoud een 
goede representatie van BIM geeft. Daarnaast onderstrepen de leden de toepasbaarheid 
van het model voor de Nederlandse bouwsector en de onderscheiden deelsectoren die zij 
vertegenwoordigen. 
 
Aan de hand van bovenstaande opmerkingen en aanvullingen zijn het BIM-maturity model 
en de best practices aangescherpt en opnieuw voorgelegd aan de leden van de werkgroep. 
Daarop is besloten om op basis van dit BIM-maturity model de eerste praktische toepassing 
uit te voeren. 

4.8.2. Validatie van het BIM-maturity model: het 
dataverzamelingsinstrument 
Na de ontwikkeling van de eerste versie van het interviewformat zijn een drietal 
testinterviews afgenomen om de inhoud en werking van het interviewformat te toetsen. De 
testrespondenten hebben aangegeven dat het interview inhoudelijk alle relevante aspecten 
van BIM afdekt. Aan aantal punten die door de testrespondenten naar voren is gebracht: 

 Belangrijk om tijdens het interview te kunnen vaststellen in hoeverre de organisatie 
in staat is om het verandertraject te managen dat nodig is om BIM te 
implementeren: draagvlak creëren en de manier van werken aanpassen. Deze 
respondent was echter positief over het feit dat de menselijke en culturele 
aspecten binnen een organisatie een belangrijke plaats innemen in het interview. 

 De tijdsduur van het interview kan gemakkelijk oplopen tot ongeveer 2 uur. 
Volgens één van de testrespondenten zou een verkorting van deze duur tot 
ongeveer 1,5 uur al veel voordeel opleveren. De gevraagde tijdsinvestering is 
namelijk vrij groot. 
 
>> Hoe te verwerken? Vaak ligt de totale interviewduur ook aan de lengte van de 
antwoorden die de respondenten geven. Bovendien zal een organisatie met een 
hogere maturity meer vragen nodig hebben om het juiste niveau vast te kunnen 
stellen. Daarom is het van belang om als interviewer “to the point” te zijn, door te 
gaan naar het volgende criterium als er voldoende informatie is verzameld om de 
maturity te schalen en, indien nodig, respondenten te onderbreken bij te lange 
antwoorden of niet relevante informatie. De oplossing voor dit feedbackpunt ligt 
dus voor een groot deel bij de competenties van de interviewer. 
 

 Positief dat de interviews niet worden opgenomen, omdat dit de vertrouwelijkheid 
van de informatie garandeert. Echter zou je achter de hand kunnen houden om een 
interview op te nemen als een (onervaren) interviewer niet in staat is om het 
vragen stellen en maken van aantekeningen te combineren. 
 
>> Hoe te verwerken? Dit is een belangrijke onzekerheidsfactor, aangezien ook 
masterstudenten ingezet zullen worden om interviews af te nemen. Echter, wordt 
middels een het gestructureerde interviewformat, een introductiecollege en een 
overleg met de interviewgroep voorafgaand aan de interviews, gewaarborgd dat 
duidelijk is hoe het interview afgenomen moet worden. Bovendien nemen de 
studenten de interviews af met twee of drie personen, zodat de rollen van 
interviewer en notulist gescheiden kunnen worden. 
 

Om op basis van het testinterview een validatie uit te voeren zijn de maturity scores 
teruggekoppeld naar de testrespondenten. Het was hierbij de vraag of de respondenten de 
volwassenheid van hun organisatie ten aanzien van BIM voldoende herkenden in de 
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toegekende scores. Op basis van deze validatie zijn nog een aantal beschrijvingen van 
maturity niveaus binnen het model aangescherpt. De testrespondenten waren echter 
positief over de werking en uitkomsten van het BIM-maturity model. 
  
Na verwerking van deze eerste ervaringen, is het BIM-maturity model met bijbehorende 
vragenlijst geschikt bevonden voor toepassing in de eerste sectoranalyse door middel van 
interviews, die in het volgende hoofdstuk wordt beschreven. Deze eerste toepassing kan op 
zichzelf echter ook worden beschouwd als grootschalige toetsing van het initiële BIM-
maturity model en best practices. 
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5. Implementatie I: 
sectoranalyse interviews 

Dit hoofdstuk beschrijft de eerste implementatie van het BIM-maturity model: een 
sectoranalyse via afname van diepgaande interviews in het najaar van 2014. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan de gedefinieerde ontwerpproducten 2, 3 en 4 (zie paragraaf 2.4).  
 
Het doel van deze sectoranalyse is een beeld te schetsen van de BIM-ontwikkelingen 
binnen verschillende deelsectoren van de Nederlandse bouw- en GWW-sector, waarbij 
wordt gefocust op BIM-best practices en BIM-volwassenheid van deelsectoren. Dit geeft 
tevens een inzicht in onderlinge overeenkomsten en verschillen tussen deelsectoren. Op 
basis van de resultaten van de BIM-maturity sectoranalyse zijn prioriteiten vastgesteld die 
door brancheverenigingen kunnen worden benut om de BIM-implementatie binnen 
deelsectoren verder te bevorderen. Bovendien vormt deze sectoranalyse een eerste 
grootschalige toetsing van het BIM-maturity model en best practices, waarmee verbetering 
en verfijning van het ontwerp kan worden bewerkstelligd. 
 
Hieronder wordt allereerst de opzet van het praktijkonderzoek uiteengezet. Vervolgens 
worden de resultaten beknopt weergegeven. Voor een uitvoerige beschrijving van de 
resultaten wordt verwezen naar de BIM-maturity sectoranalyse 2014 in Bijlage IV. Deze 
rapportage is gepubliceerd door diverse brancheverenigingen en kan worden gedownload 
via de website van de BIR:  
http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/.  

 Dataset implementatie I 
Op basis van een geschikte onderverdeling in deelsectoren, zijn door de leden van de BIR-
werkgroep maturity gegevens aangeleverd van organisaties en contactpersonen die 
benaderd konden worden voor deelname aan het onderzoek. De uitnodigingen voor het 
onderzoek zijn zowel per mail als per post verstuurd. Vervolgens zijn diverse (aanvullende) 
contactpersonen ook telefonisch benaderd, waardoor uiteindelijk ruim 50 respondenten 
bereid waren deel te nemen aan het onderzoek. De verdeling van dit aantal over de diverse 
deelsectoren is weergegeven in Tabel 9. 
 
Aangezien er in totaal ruim 50 interviews over de verschillende deelsectoren zouden 
worden afgenomen, zijn masterstudenten van de Universiteit Twente bij het onderzoek 
betrokken om het interviewproces te ondersteunen. Bijkomend voordeel was dat deze 
studenten hierdoor kennis opdoen van BIM-ontwikkelingen en dat hun verdere interesse 
gewekt wordt voor het BIM-vakgebied. In het kader van een opdracht voor het mastervak 
Supply Chain Management & ICT, zijn de masterstudenten ingedeeld in groepen die ieder 
zijn toegewezen aan één van de zeven deelsectoren. Vervolgens hebben 24 studenten uit 
de groepen diverse interviews afgenomen op basis van het standaard interviewformat dat 
door de PDEng-trainee was ontwikkeld. Zij hebben over de zeven deelsectoren in totaal 42 
interviews afgenomen. Daarnaast zijn door de PDEng-trainee nog negen interviews 
afgenomen en heeft universitair hoofddocent dr. Hans Voordijk twee interviews aan het 

http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/
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totaal toegevoegd. Uiteindelijk komt de teller voor dit sectoronderzoek op 53 interviews te 
staan. De deelnemende organisaties zijn hier niet met naam benoemd, vanwege de 
vertrouwelijkheid van de informatie die tijdens de interviews is prijsgegeven. Daarom 
worden ook de resultaten, verderop in dit hoofdstuk, anoniem gepresenteerd.  
 
De deelnemende organisaties zijn ‘face to face’  (55%), via Skype (15%) of telefonisch (30%) 
geïnterviewd. Hiervoor is het interviewformat gehanteerd dat is beschreven in paragraaf 
4.6. De respondenten bestaan uit medewerkers en directieleden met een breed overzicht 
van de BIM-ontwikkelingen binnen hun organisatie en vaak ook over BIM-ontwikkelingen 
bij andere partijen in de bouwketen. 
 
Alle tijdens de interviews verzamelde data, zijn geanalyseerd door de PDEng-trainee. 
Enerzijds is er een analyse uitgevoerd van de organisaties per deelsector, zodat trends 
binnen en overeenkomsten/verschillen tussen deelsectoren onderling ontrafeld konden 
worden. Anderzijds zijn aspecten van BIM voor de gehele dataverzameling geanalyseerd om 
meer generieke prioriteiten met betrekking tot de ontwikkeling van BIM voor de 
Nederlandse bouwsector als geheel te kunnen afleiden. 
 

 
Tabel 9 - Aantal geïnterviewde organisaties per deelsector 

Opdrachtgevers en 
eigenaren 
Aantal  
 (semi)overheden: 5 
 woningcorporaties: 2 
 

Architectenbureaus 
Aantal: 6 

Ingenieursbureaus 
Aantal: 9 
 

Bouwbedrijven B&U 
Aantal: 8 
 

Bouwbedrijven GWW 
Aantal: 8 

Installatiebedrijven 
Aantal: 7  

Toeleveranciers  
Aantal producenten van  
 staalproducten: 2 
 betonproducten: 2 
 gipsproducten: 1 
 hout(skelet)producten: 1 
 kalkzandsteen- en 

cellenbetonproducten: 2 
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 Onderzoek onder “koplopers” 
In verband met de interpretatie van de uitkomsten van de sectoranalyse 2014, dient te 
worden opgemerkt dat vooral “vooroplopende” organisaties hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Uit de reacties op de uitnodigingen is gebleken dat de bereidwilligheid om deel 
te nemen correleert met de mate waarin organisaties actief bezig zijn met BIM. 
Organisaties die menen tot de achterblijvers te behoren, hebben vaak aangegeven dat 
deelname aan het onderzoek voor hen (nog) niet relevant is. Koplopers willen daarentegen 
graag een beeld krijgen van hun BIM-voortgang in relatie tot de ontwikkelingen in hun 
deelsector en de bouwsector in het algemeen. 
 
De resultaten van dit BIM-maturity sectoronderzoek kunnen daarom dus niet als doorsnede 
van de Nederlandse bouwsector worden beschouwd. De koplopers leveren echter 
uitgebreidere informatie op over de BIM-maturity criteria en zijn vaak goed in staat om de 
trend in de ontwikkeling van BIM weer te geven. Bovendien kunnen zij, naast de huidige 
drijfveren en barrières die zij ervaren, ook de drijfveren en barrières benoemen waarmee 
ze in een eerdere fase van de implementatie te maken hebben gehad. Dit is ook één van de 
redenen waarom een sectoranalyse van voornamelijk koplopers juist nuttige informatie kan 
opleveren. Dergelijke informatie is namelijk erg behulpzaam voor partijen die nog een lager 
BIM-volwassenheidsniveau hebben en momenteel met bepaalde barrières worstelen. 
 
Op basis van dit aantal partijen kan echter niet cijfermatig (kwantitatief) aangegeven 
worden hoe de algemene tendens is binnen een deelsector. Daarom is ervoor gekozen om 
in de uitkomsten niet expliciet maturity scores en niveaus op te nemen. Dit zou mogelijk 
een vertekend beeld kunnen geven van de BIM-maturity in een deelsector en hoe deze zich 
verhoudt tot andere deelsectoren. 

 Resultaten sectoranalyse 2014 
Hieronder wordt een samenvatting van de resultaten van de BIM-maturity sectoranalyse 
2014 weergegeven. Voor een compleet overzicht van resultaten wordt verwezen naar de 
rapportage in Bijlage IV. De bijlage bevat eveneens een overzicht van aanbevelingen die zijn 
gedaan aan de Bouw Informatie Raad ter stimulering van het BIM-gebruik. 
5.3.1. BIM-maturity 
De BIM-maturity van partijen wordt beoordeeld op basis van verschillende criteria. 
Hieronder is per criterium een overzicht gegeven van de maturity scores voor de 
geïnterviewde organisaties per deelsector. Een aantal opvallende resultaten worden onder 
Figuur 13 verder toegelicht. 
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Figuur 13 - Maturity scores van deelsectoren per BIM-criterium 

 
 
Op het criterium strategie wordt in het maturity model door vrijwel alle deelsectoren een 
relatief hoge maturity score behaald. Er wordt vanuit het management blijkbaar veel 
belang gehecht aan de BIM-ontwikkeling middels het op bedrijfsniveau opstellen van een 
BIM-visie, BIM-doelstellingen en BIM-implementatieplannen. Verder speelt bij dit criterium 
de ondersteuning van de BIM-ontwikkeling vanuit het bedrijfsmanagement, zowel via 
financiële middelen als via het beschikbaar stellen van BIM-experts die BIM-implementatie 
ondersteunen.  
 
Ten tweede is uit de resultaten op te maken dat op bedrijfsniveau de formalisering van 
taken en verantwoordelijkheden (criterium organisatiestructuur) én processen en 
procedures in relatie tot BIM nog veel aandacht behoeft. In de snelle BIM-ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren, loopt de ontwikkeling van dit soort zaken nog vaak achter. De BIM-
processen worden hierdoor extra gevoelig voor individuele competenties, waardoor BIM-
prestaties sterk kunnen variëren (bijvoorbeeld tussen projecten). 
 
Veel respondenten benadrukken het belang van menselijke en culturele aspecten voor een 
succesvolle implementatie van BIM. Hier wordt door de koplopergroep uit het onderzoek al 
relatief veel aandacht aan besteed via onder andere duidelijke BIM-voorlichting en het 
aantoonbaar maken van voordelen die BIM biedt voor de werkzaamheden van eigen 
medewerkers en voor die van (keten)partners. Actieve begeleiding in de praktijk en het 
presenteren van praktijksituaties (ervaringen) aan medewerkers, zijn eveneens cruciaal. 
Deze aspecten stimuleren de motivatie van medewerkers om zich de BIM-werkwijze eigen 
te maken.  

5.3.2. Best practices 
Naast vragen die gerelateerd zijn aan de bovengenoemde criteria van het BIM-maturity 
model, is een aanzienlijk deel van de interviews besteed aan vragen over het volgende:  

 BIM-toepassingsgebieden, oftewel manieren waarop BIM in de praktijk gebruikt 
kan worden, zoals visualisatie van oplossingen middels het 3D-bouwmodel of het 
genereren van hoeveelheden uit het bouwmodel; 
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 drijfveren die de toepassing van BIM binnen een organisatie stimuleren, zoals het 
vergroten van efficiency van processen of het verminderen van faalkosten;  

 barrières die de toepassing van BIM binnen een organisatie belemmeren, zoals het 
ontbreken van goed ontwikkelde standaarden voor informatie-uitwisseling of een 
gebrek aan motivatie binnen de organisatie om de transitie naar BIM door te 
voeren.  

Deze aspecten vormen gezamenlijk de best practices, waarvan hieronder kernachtig de 
resultaten worden beschreven. 
 
De belangrijkste drijfveren worden gevonden in zowel de eigen wil om met BIM te werken 
(doordat efficiënter wordt gewerkt en faalkosten worden gereduceerd) als in de externe 
klantvraag naar BIM. De dominantie van de externe drijfveer gaat vaak gepaard met een 
beperktere strategische BIM-planning en een meer flexibele opstelling binnen projecten, 
waarbij men zich laat leiden door de sterk wisselende vraag van opdrachtgevers, zoals 
eigenaren en bouwbedrijven. 
 
Wat betreft de barrières voor toepassing en verdere ontwikkeling van BIM is de diversiteit 
groter. Het ontbreken van voldoende ontwikkelde en geïmplementeerde informatie- en 
uitwisselingsstandaarden is vaak genoemd in verband met de toename van BIM-
toepassingen die (multidisciplinaire) samenwerking beogen. Verder is de aanwezigheid van 
voldoende BIM-kennis en -ervaring voor veel organisaties een struikelblok om nieuwe BIM-
toepassingen te implementeren. Daarnaast wordt het BIM-niveau van (keten)partners 
bekritiseerd. Indien deze partijen niet mee kunnen in de BIM-werkwijze of niet kunnen 
leveren wat ze vooraf hebben beloofd, kan het gewenste/vereiste resultaat niet worden 
bereikt. Bovendien geven enkele geïnterviewde organisaties aan dat de contractuele 
verankering van BIM nog aandacht behoeft. Hierbij doelen de respondenten op een 
heroverweging van afspraken over (nieuwe) verantwoordelijkheden, risico’s en beloningen 
in een BIM-context. 
 
De BIM-toepassing 3D-coördinatie (clash detectie / raakvlakmanagement) wordt vanuit 
verschillende deelsectoren als belangrijkste BIM-toepassing beschouwd, aangezien deze 
voor hen de grootste meerwaarde oplevert. Faalkosten op de bouwplaats worden namelijk 
voorkomen door problemen in het virtuele bouwmodel op te sporen en te verhelpen. 
Opdrachtgevers en eigenaren hebben daarentegen een uitgesproken belang bij een BIM-
georiënteerd technisch opleverdossier en het gebruik van BIM als consistente, actuele en 
betrouwbare informatiebron tijdens de beheer- en onderhoudsfase. Het belang van BIM is 
bij toeleveranciers sterker gericht op de aansturing van het productieproces met gegevens 
uit het bouwmodel.  
 
In Figuur 14 is de verkregen informatie over BIM-toepassingsgebieden samengevat. Het 
geeft een inzicht in toepassingsgebieden die door de geïnterviewde partijen veelvuldig 
worden benut, toepassingen die deze partijen als de belangrijksten beschouwen en een kijk 
op voor de toekomst interessante toepassingen van BIM binnen hun eigen deelsector. 
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  = Veel voorkomende toepassing 

  = Belangrijkste huidige toepassing 
    = Kansrijke toekomstige toepassing 
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Ontwerpen en ontwerpondersteuning               
Analyses (bijv. uitvoerbaarheid, sterkte of prestatie)               
Visualisatie en simulatie               
Calculatie en kostenraming               
Inkoop en werkvoorbereiding               
Coördinatie en raakvlakmanagement               
Planning en procesoptimalisatie               
Ondersteunen samenwerking en data-uitwisseling               
Informatiemanagement en documentmanagement               
BIM met draadloze technologie op de bouwplaats               
Koppeling van BIM met GIS               
Logistiek en materiaalstromen               
Productie en uitvoering               
Verificatie, validatie en kwaliteitsborging               
Beheer & onderhoud               

Figuur 14 - Matrix met BIM-toepassingsgebieden van geïnterviewde partijen, gerangschikt per deelsector 

 

5.3.3. Verwachte toekomst van BIM 
Een trend die valt te ontdekken in de verwachte toekomstige ontwikkeling van BIM is de 
uitbreiding van toepassingen waarbij aanvullende informatie in het bouwmodel (eventueel 
vanuit andere systemen) en een hoger detailniveau van het bouwmodel is vereist. 
Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn het maken van kostenramingen en calculaties 
in/met het bouwmodel (5D-BIM) of het gebruik van geavanceerde visualisatie- en 
simulatietechnieken voor optimalisatie van het ontwerp of voor “virtual reality” 
toepassingen. Onder de toepassingen met een behoefte aan aanvullende informatie kan 
tevens het gebruik van BIM voor de gebruiksfase van een bouwobject worden verstaan, 
bijvoorbeeld door de koppeling van gegevens uit het bouwmodel aan beheer- & 
onderhoudssystemen. Hiervoor dient informatie in een BIM over een bouwwerk consistent, 
actueel en betrouwbaar te zijn. De BIM-volwassenheid van alle partijen binnen een project 
moet hierop aansluiten. De genoemde barrières “het gebrekkige BIM-niveau van 
(keten)partners” en “onvoldoende detailniveau binnen het bouwmodel”, geven aan dat dit 
in de huidige praktijk vaak nog een belemmering vormt.  
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Daarnaast worden door bouwbedrijven, zowel binnen de disciplines B&U als GWW, 
toepassingen benoemd die het BIM-gebruik uitbreiden naar de uitvoeringsfase van 
bouwprojecten. Dit kan worden omschreven als “BIM naar de bouwplaats brengen”. De 
ontwikkelingen in draadloze technologie vormen de basis voor deze BIM-toepassingen. 
Voorbeelden zijn koppelingen van BIM met tablets van uitvoerend personeel, 
plaatsbepaling middels laser- en machinebegeleidingstechnieken of ondersteunen van 
logistieke processen middels RFID-tags/barcodes in bouwelementen. 
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6. Evaluatie &              
Ontwerp II:                
verbetering en uitbreiding         
van het ontwerp 

Een evaluatie is uitgevoerd op basis van de eerste implementatie van het ontworpen BIM-
maturity model en het bijbehorend interviewinstrument. De evaluatie wordt in dit 
hoofdstuk beschreven aan de hand van ontvangen feedback en eigen ervaringen, waarmee 
verbeterpunten voor het ontwerp worden gedefinieerd. Zodoende wordt een nieuwe 
iteratie van de ontwerpcyclus ingeluid. De verwerking van verbeterpunten zijn impliciet 
meegenomen, zodat aan het einde van paragraaf 6.1 de tweede versie van het BIM-
maturity model wordt opgeleverd. 
 
Vanaf paragraaf 6.2 wordt de focus gelegd op de volgende implementatie van het BIM-
maturity model via een digitale enquête. Deze paragraaf beschrijft dan ook het ontwerp 
van het enquête-instrument. 

 Evaluatie en Aanpassing BIM-maturity model 

6.1.1. Evaluatie o.b.v. volledigheid en juistheid 
In het kader van de sectoranalyse 2014 zijn ruim 50 interviews afgenomen bij voornamelijk 
koplopers binnen de deelsectoren van de Nederlandse B&U- en GWW-sector. Uit deze 
interviews is over het algemeen gebleken dat het BIM-maturity model een compleet beeld 
geeft over de wijze waarop organisaties BIM in de praktijk brengen. De gekozen BIM-
criteria in het model sluiten goed aan bij het beeld dat respondenten hebben bij BIM. 
Daarbij is zowel uit de interviewresultaten als uit de terugkoppeling van respondenten naar 
voren gekomen dat aspecten op het vlak van strategie én mens en cultuur essentieel zijn 
om mee te nemen. Volgens respondenten spelen deze aspecten namelijk een sleutelrol in 
de adoptie van BIM binnen een organisatie. De belangrijke plaats van deze aspecten binnen 
het BIM-maturity model (in relatie tot de gekozen BIM-definitie), naast bijvoorbeeld 
aspecten op het gebied van IT en datastructuur, wordt daarom gehandhaafd. 
 
Op basis van de feedback die tijdens de interviews van de respondenten is ontvangen, zijn 
een aantal verbeterpunten geformuleerd voor doorontwikkeling van het model. Hieronder 
is toegelicht hoe deze verbeterpunten zijn verwerkt in een tweede versie van het BIM-
maturity model.  
 
Verbeterpunt 1 – Contractuele aspecten 
De wens voor een sterkere verankering van contractuele aspecten in het BIM-maturity 
model 
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Om aan dit punt tegemoet te komen, is ervoor gekozen om het criterium 
organisatiestructuur uit te breiden met het subcriterium “contractuele aspecten”. De 
naamgeving van het criterium is hierdoor gewijzigd in organisatiestructuur en 
projectstructuur. Het criterium “contractuele aspecten” beschrijft in hoeverre een 
organisatie ten aanzien van BIM harde afspraken maakt met andere partijen. Het gaat 
hierbij om afspraken die via een contract, een BIM-protocol of op een andere wijze zijn 
geformaliseerd. 
 
Naast de wens van respondenten, is ook vanuit inhoudelijk perspectief het criterium 
contractuele aspecten van toegevoegde waarde. Vanuit de interviews was namelijk niet 
opgehelderd of organisaties voldoende duidelijkheid hebben over juridische consequenties 
ten aanzien van uitwisseling van informatie, of dat het gaat om onduidelijkheid in de 
verdeling van verantwoordelijkheden risico’s en/of beloningen. Dit aspect zal ook extra 
aandacht krijgen als onderdeel van de gedefinieerde barrières binnen de enquête. 
 
De invulling van de omschrijvingen voor de maturity niveaus kon voor wat betreft de 
contractuele aspecten niet worden gehaald uit bestaande modellen. Met input vanuit de 
BIR werkgroep maturity en de kennis die tijdens de interviews met koplopers is verkregen, 
is gekomen tot de volgende definitie: 
 

Tabel 10 – Beschrijving van maturity niveaus van het nieuw gedefinieerde criterium “contractuele aspecten”. 

Criterium 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

Co
nt

ra
ct

ue
le

 a
sp

ec
te

n 

BIM speelt geen 
rol in de 
contracten met 
opdrachtgevers
/opdracht-
nemers. 

In een deel van 
de contracten 
zijn aspecten 
van BIM 
opgenomen. 
Hier is echter 
geen standaard 
voor binnen de 
organisatie. 

Het belang van 
een goede 
verankering van 
BIM binnen 
contracten 
wordt 
onderkend. Dit 
heeft 
geresulteerd in 
duidelijke 
richtlijnen 
binnen de 
organisatie. De 
uitwerking 
hiervan wordt 
echter nog 
onvoldoende 
ondersteund. 

De 
samenwerking 
middels BIM is 
expliciet 
vastgelegd 
binnen de 
contracten met 
andere partijen. 
Dit voorziet in 
duidelijkheid 
over 
gezamenlijke 
BIM-doelen,  
verantwoorde-
lijkheden, 
risico’s en 
beloningen. 

Meetbare eisen 
aan BIM-
processen zijn 
vastgelegd 
binnen de 
contracten. 
Vragen zoals 
welke 
informatie, 
wanneer aan te 
leveren en hoe, 
zijn vastgelegd; 
beheersing van 
onderlinge 
processen 
wordt 
bevorderd.  

Nieuwe BIM-
ontwikkelingen en 
mogelijke 
wijzigingen in 
juridische 
voorwaarden 
worden 
nauwgezet 
gevolgd, zodat de 
contractuele 
voorwaarden voor 
BIM hiermee in 
overeenstemming 
gebracht kunnen 
worden. 

 
 
Verbeterpunt 2 – Openheid en transparantie 
Extra aandacht is gewenst voor openheid en transparantie als onderdeel van BIM-
samenwerking tussen partijen 
 
Qua inhoud sluit dit aspect goed aan bij het criterium “mens en cultuur”. Daarbinnen heeft 
openheid en transparantie een plaats gekregen in het bestaande subcriterium 
“samenwerkingsgerichtheid”. Zodoende is het subcriterium “samenwerkingsgerichtheid, 
openheid en transparantie” gevormd. De verwerking van openheid en transparantie heeft 
geleid tot een beperkte aanvulling op de bestaande beschrijvingen van het maturity model. 
Hiermee is echter wel bereikt dat openheid en transparantie explicieter is benoemd. 
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Tabel 11 - Beschrijving van maturity niveaus van het aangevulde subcriterium “samenwerkingsgerichtheid, 
openheid en transparantie”. 

Criterium 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliseren

d 

Sa
m

en
w

er
ki

ng
sg

er
ic

ht
he

id
, o

pe
nh

ei
d 

en
 

tr
an

sp
ar

an
tie

 

Organisatie is 
sterk intern 
georiënteerd. 
BIM-processen 
vinden slechts 
intern plaats. 

samenwerking 
tussen 
ketenpartners is 
ad hoc en meer 
reactief dan 
proactief. 
Gebrek aan 
openheid en 
transparantie 
belemmert 
gezamenlijke 
activiteiten. 

Belang van 
samenwerking 
wordt 
onderkend, 
maar de cultuur 
van de 
organisatie 
verandert 
onvoldoende 
om 
gezamenlijke 
processen 
binnen de keten 
te 
ondersteunen. 

Doorbraak wat 
betreft de mate 
waarin 
organisaties zijn 
gericht op 
samenwerking 
binnen de 
supply chain. 
Gezamenlijke 
activiteiten met 
ketenpartners 
om structuren, 
taken en 
processen af te 
stemmen. 

Externe 
samenwerking 
is onderdeel 
van de 
organisatie-
strategie en 
wordt 
beschouwd als 
competitief 
middel. 
Onderling 
vertrouwen, 
openheid en 
transparantie 
tussen 
ketenpartners 
nemen toe. 

Vertrouwen en 
onderlinge 
afhankelijkheid 
vormen een 
bindmiddel 
binnen de 
supply chain, 
waardoor deze 
functioneert als 
netwerk van 
organisaties. 
Deze sterke 
ketenintegratie 
is bepalend 
voor de 
concurrentiepos
itie en 
gezamenlijke 
prestaties. 

 
 
De aanvulling op het subcriterium “samenwerkingsgerichtheid” is mede gebaseerd op 
verschillende bestaande maturity modellen (Lockamy & McCormack, 2004; Siriwardena et 
al., 2005; Vaidyanathan & Howell, 2007). 
 
 
Verbeterpunt 3 – BIM en procesverandering 
De wens om het effect van BIM op procesveranderingen binnen de organisatie meer nadruk 
geven 
 
Hiervoor is gekeken naar de wijze waarop processen in het maturity model zijn 
opgenomen. In de eerste versie komt dit aspect terug binnen procedures en 
werkinstructies, waarbij wordt beoordeeld in welke mate BIM-processen zijn 
geformaliseerd. Het aspect “procesverandering” is als nieuw subcriterium toegevoegd, 
onder het criterium “BIM-processen”. 
 
Het nieuwe subcriterium beschrijft de mate waarin BIM een aanjagende rol kan vervullen 
voor verandering en verbetering van organisatorische processen. Dit heeft onder meer 
betrekking op het wel of niet structureel doorvoeren van procesveranderingen en het 
uitrollen van procesveranderingen naar andere projecten of delen van de organisatie. 
 
Hieronder is een mogelijke invulling voor dit nieuwe subcriterium geformuleerd. Aan de 
hand van de toepassing tijdens de nieuwe sectoranalyse middels enquêtes en de 
diepgaande projectanalyses kan worden bepaald of deze invulling nog moet worden 
aangescherpt.  
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Tabel 12 - Beschrijving van maturity niveaus van het nieuw gedefinieerde subcriterium “procesverandering”. 

Criterium 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliseren

d 

Pr
oc

es
ve

ra
nd

er
in

g 

BIM wordt 
beschouwd als 
ondersteunend
e tool en heeft 
als zodanig 
geen invloed op 
processen 
binnen de 
organisatie. 

Afhankelijk van 
de 
competenties 
en drijfveren 
van 
projectteams, 
worden 
processen 
aangepast om 
BIM te 
ondersteunen. 
Deze 
aanpassingen 
zijn ad-hoc en 
worden niet of 
in beperkte 
mate gedeeld. 

Procesveranderi
ng wordt 
onderkend als 
belangrijke 
voorwaarde 
binnen het 
implementatiep
roces van BIM. 
Good practices 
worden intern 
gedeeld, maar 
de traditionele 
structuur van 
de organisatie 
belemmert een 
effectieve 
adoptie van 
nieuwe 
processen. 

BIM wordt 
beschouwd als 
middel om 
processen aan 
te passen, 
zowel intern als 
met 
(keten)partners. 
Deze 
procesveranderi
ngen zorgen 
voor meer 
ketenintegratie 
en bevorderen 
daarmee BIM-
samenwerking.  

BIM heeft ertoe 
bijgedragen dat 
processen 
objectief 
worden 
beheerst en 
binnen 
acceptabele 
grenzen blijven. 
BIM 
samenwerking 
is op 
procesniveau 
met 
(keten)partners 
afgestemd.  

Door intensieve 
samenwerking 
met 
(keten)partners 
worden 
processen 
continu 
verbeterd. Het 
anticiperen op 
nieuwe 
ontwikkelingen 
en evalueren 
van bestaande 
processen 
draagt hieraan 
bij. 

 

6.1.2. Evaluatie gehanteerde methodiek 
Ten aanzien van de methodiek kan worden gerefereerd aan de gekozen combinatie van 
BIM-maturity en best practices (zie ook paragraaf 3.2.3). Hiertoe is tijdens de sectoranalyse 
2014 getracht om per (relevant) toepassingsgebied een BIM-maturity niveau vast te stellen. 
 
Verbeterpunt 4 – Haalbaarheid BIM-maturity per toepassingsgebied 
Onderscheid maken tussen de volwassenheid van verschillende BIM-toepassingen werd 
lastig gevonden door de respondenten: hiervoor is zowel een breed als een specifiek inzicht 
nodig. Vaak beschouwen de respondenten meer een algemeen beeld. Daarnaast is deze 
differentiatie ook erg afhankelijk van onder meer de functie van een respondent. 
 
Mogelijk is het onderscheid te beperken tot twee categorieën: interne en externe 
toepassingen. Een andere optie is om het aantal mee te nemen BIM-toepassingsgebieden 
te beperken tot een overzichtelijker aantal. Deze opties vergen echter nog steeds een 
breed inzicht dat mogelijk buiten de specifieke discipline van de respondent ligt. De 
enquêtes die tijdens de volgende sectorbrede toepassing worden gehanteerd, geven echter 
geen mogelijkheid om, zoals bijvoorbeeld bij een interview, tegelijkertijd informatie van 
meerdere personen te achterhalen. Om deze reden wordt tijdens de volgende analyse 
gefocust op een algemeen beeld van BIM-maturity dat geldt voor de gehele organisatie. Bij 
de interpretatie van de resultaten dienen de respondenten/organisaties dan zelf te 
beoordelen in hoeverre de niveaus nog gedifferentieerd moeten worden voor verschillende 
toepassingen van BIM. 
 
Bij de projectanalyses is er wel de mogelijkheid om in te zoomen op verschillende 
onderdelen van een organisatie (die vaak verantwoordelijk zijn voor bepaalde type BIM-
toepassingen) en zodoende een onderscheid te maken op bijvoorbeeld het niveau van 
disciplines.  
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6.1.3. Overige aspecten vanuit de evaluatie 
Naast bovengenoemde vier verbeterpunten, zijn meerdere kleinere verbeteringen aan het 
BIM-maturity model doorgevoerd. Als gevolg van deze aanpassingen zijn maturity niveaus 
beter op elkaar afgestemd en zijn enkele omschrijvingen binnen het model duidelijker 
geformuleerd. In Bijlage V zijn detailaanpassingen voor de diverse criteria van het BIM-
maturity model uitgewerkt. Daarnaast geeft de bijlage een grafisch totaaloverzicht van de 
wijzigingen die naar aanleiding van de evaluatie zijn doorgevoerd.  

 
Hieronder is een voorbeeld van zo’n verbetering weergegeven:  

i. De benaming van het criterium is processen en procedures, terwijl het subcriterium 
wordt aangeduid als procedures en werkinstructies.  

Hierdoor ontstaat de indruk dat de naam van het criterium niet helemaal de lading 
van het subcriterium dekt en vice versa. Daarom is het verstandig om het criterium 
te herdefiniëren als “BIM-processen”. De onderliggende subcriteria kunnen dan 
ingaan op de mate waarin processen zijn aangepast op BIM en de mate waarin deze 
processen zijn gestandaardiseerd in procedures en werkinstructies. 

Ook de resultaten en ervaringen tijdens de eerste sectoranalyse waren aanleiding voor 
wijziging of aanscherping: 
 

ii. Koppeling van BIM aan beheer- en onderhoudssystemen blijkt nog beperkt te 
worden toegepast op basis van de geïnterviewde organisaties.  

Om dit nader te onderzoeken wordt de koppeling van BIM aan B&O-systemen als 
toepassing en toekomstige ontwikkeling onderzocht tijdens de enquête. 

 
iii. Tekortkomingen in de beschikbare BIM-software wordt regelmatig benoemd door 

respondenten, maar het is onvoldoende duidelijk op welke tekortkomingen men 
doelt.  

Om hier meer inzicht in te krijgen, wordt dit aspect uitdrukkelijk meegenomen bij 
de analyses op projectniveau, juist om de ondersteuning van samenwerking door 
de software te onderzoeken. 

 
Naast de wijzigingen aan het BIM-maturity model zijn ook verschillende omschrijvingen van 
BIM-toepassingsgebieden aangescherpt. Deze vormen voornamelijk input voor de BIM-
maturity analyses op projectniveau. 
 
De evaluatie en verbetering van het BIM-maturity model heeft geleid tot een nieuw 
uitgangspunt voor afname van de enquête: BIM-maturity model, versie 2.0. Via dit 
ontwerp, die als Excel bestand is te raadplegen in Bijlage X, wordt invulling gegeven aan 
ontwerpproduct 1 (zie paragraaf 2.4).  
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 Ontwerp enquête-instrument 
In het vorige hoofdstuk is de eerste sectoranalyse geëvalueerd, op basis waarvan 
verbeterpunten voor het BIM-maturity model zijn geïdentificeerd. Dit hoofdstuk richt zich 
voornamelijk op de tweede sectorbrede toepassing: de BIM-maturity enquête. Hieronder 
worden een aantal aandachtspunten benoemd waarop extra nadruk is gelegd tijdens de 
ontwikkeling van het enquête-instrument. Deze aandachtspunten zijn geformuleerd aan de 
hand van de ervaringen tijdens de eerste sectoranalyse en aan de hand van aanbevelingen 
vanuit de BIR-werkgroep maturity. Vervolgens wordt achtereenvolgens de scope, type 
vraagstelling en inhoud van de enquête behandeld. 

6.2.1. Aandachtspunten ontwikkeling enquête 
 
Aandachtspunt 1: een uiteenlopend kennisniveau van de respondenten 
Als belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van de enquête is daarom gedefinieerd: 
 
Enquêtevragen moeten begrijpelijk zijn voor een brede groep respondenten en ook ingevuld 
kunnen worden door een organisatie die een lage volwassenheid heeft 
 
De enquêtevragen kunnen zodanig worden opgesteld dat organisaties met een lagere BIM-
maturity bepaalde vragen kunnen overslaan. Dit kan worden bereikt door de vragen voor 
een subcriterium op te splitsen in een basisvraag, waarmee niveaus 0,1 (en 2) kunnen 
worden bepaald, en een vervolgvraag voor vaststelling van hogere maturity-niveaus. Het 
detailniveau waarmee de enquête wordt doorlopen, kan nu worden aangepast aan de 
volwassenheid van de deelnemende organisatie. Zodoende is de enquête begrijpelijk voor 
de grote diversiteit aan organisaties én worden onnodige vragen vermeden. 
 
Aandachtspunt 2: effecten van interpretatieverschillen minimaliseren  
Als belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling van de enquête is daarom gedefinieerd: 
 
De vraagstelling moet helder en eenduidig zijn 
 
Aangezien er geen interviewer is om eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling nader 
toe te lichten, is de helderheid en eenduidigheid van de vraagstelling essentieel. Daartoe is 
het bijvoorbeeld mogelijk om enkele vragen via een voetnoot van extra toelichting te 
voorzien. 
 
Aandachtspunt 3: verwerking van best practices in de enquêtevragen 
Het interviewformat, dat tijdens de voorgaande sectoranalyse is gebruikt, bood voldoende 
tijd om in te zoomen op uiteenlopende toepassingen van BIM, drijfveren die de 
implementatie van BIM bevorderen en barrières die de implementatie en het gebruik van 
BIM belemmeren; de zogenaamde best practices.  
In verband met de beperkte tijd die een respondent bereid is te investeren in het invullen 
van een enquête, is de volgende voorwaarde gesteld ten aanzien van de best practices: 
 
Het is niet mogelijk om alle aspecten van de best practices uitvoerig te behandelen, 
waardoor keuzes gemaakt moeten worden 
  
De focus ligt in de eerste plaats voornamelijk op het toetsen van de BIM-maturity criteria. 
Een onderzoek naar benutte toepassingen van BIM is niet meegenomen in de enquête, 
maar zal in projectanalyses (een andere toepassing van het BIM-maturity model) wel aan 
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de orde komen. De drijfveren zijn in de enquête eveneens buiten beschouwing gelaten, 
omdat hiervan al een eenduidig beeld is verkregen tijdens de voorgaande sectoranalyse uit 
2014. Daarentegen is er wel voor gekozen om barrières binnen het BIM-
implementatieproces aan de orde te stellen. De kennis die hiermee wordt opgedaan, vormt 
namelijk een belangrijke voorwaarde om op sectorniveau de belangrijke barrières te 
kunnen aanpakken. 

6.2.2. Scope en type vraagstelling 
 
Opties voor scope enquête 
Zoals ook beschreven in de vorige paragraaf, heeft het enquête-instrument andere 
kenmerken dan het interview uit de eerste sectoranalyse. Mede naar aanleiding van 
aandachtspunt 3, worden hieronder een aantal scenario’s geschetst voor de inhoud en het 
gebruik van het BIM-maturity model & best practices voor de sectoranalyse o.b.v. 
enquêtes: 

1. Best practices buiten beschouwing laten: huidige kennis uitbreiden o.b.v. 
de projectanalyses. 

2. Best practices gedeeltelijk behandelen:  
 Aangezien een meer gelijkwaardig beeld is verkregen van 

drijfveren, wordt in de enquête alleen nog een interviewvraag 
opnemen over barrières.  

 BIM-toepassingsgebieden en implementatievolgorde buiten 
beschouwing laten (uit de interviews is gebleken dat deze analyse 
erg tijdrovend is) Daarentegen kan via de enquête wel een vraag 
over toekomstige BIM-toepassingen worden opgenomen. 

3. Best practices uitgebreid behandelen en daarnaast een aantal belangrijke 
criteria aan de orde stellen om hierover een duidelijk beeld te verkrijgen. 
Overige criteria worden dan niet meegenomen. 
 

Scenario 1 heeft als nadeel dat juist de combinatie van BIM-maturity en best practices een 
van de speerpunten van dit PDEng-project is. Het zou jammer zijn om respondenten niet te 
ondervragen op bijv. barrières die zij ondervinden bij het gebruik en de invoering van BIM. 
 
Bij scenario 3 doet het probleem zich voor dat er geen algeheel beeld is te vormen van de 
BIM-maturity op basis van ondervraging op een beperkt aantal criteria. Het is bovendien 
onvoldoende duidelijk of bepaalde criteria belangrijker zijn dan andere criteria, en zo ja, 
waarom er een verschil is en hoe deze verschillen zich tussen diverse organisaties 
verhouden.  
 
Scenario 2 is het meest interessant, omdat het de goede aspecten vanuit scenario 1 en 3 
verenigt: alle BIM-maturity criteria komen aan bod en daarnaast is er ruimte voor de meest 
relevante aspecten van de best practices. 
 
Opties voor type vraagstelling 
Aangezien het doel van de enquête is om een dwarsdoorsnede de BIM-maturity in 
Nederland te vormen, is een representatieve respons vanuit iedere deelsector van belang. 
De aanname is daarom dat de hoeveelheid opgehaalde data bij de enquête veel hoger zal 
liggen dan bij de ongeveer 50 interviews uit de voorgaande sectoranalyse. Het gebruik van 
meerkeuzevragen past goed bij de hogere respons. Een meerkeuzevraag heeft namelijk het 
voordeel van een snellere dataverwerking en van de mogelijkheid vragen te categoriseren. 
Zodoende zijn antwoorden van respondenten onderling eenvoudiger te vergelijken. 
Bovendien sluit het goed aan bij de inhoudelijke focus van de enquête (scenario 2), omdat 
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de benodigde tijd voor een enquêtevraag beperkt kan blijven en zodoende alle criteria van 
het model behandeld kunnen worden. De kanttekening bij een meerkeuzevraag is dat er 
minder eigen input mogelijk is van de respondenten. Om dit nadeel te beperken, kunnen 
halfopen vragen uitkomst bieden of kan een open antwoordcategorie aan een 
meurkeuzevraag worden toegevoegd. 
 
Hieronder zijn twee opties uitgewerkt voor het type meerkeuzevraag waaruit de enquête 
moet worden opgebouwd (mede gebaseerd op de mogelijkheden die worden 
gepresenteerd in de rapportage vragenlijstontwikkeling van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (2010): 
 

1. De maturity niveaus vertalen naar een antwoordschaal: Antwoorden op 
ieder criterium worden opgedeeld op basis van de levels van het BIM-
maturity model. Dit resulteert in één vraag per criterium met zes 
antwoordmogelijkheden (feitelijk een direct vertaling vanuit het maturity 
model).  
 
Een voorbeeld voor het subcriterium “BIM visie en doelstellingen” is 
weergegeven in Tabel 13. 
 
 

Tabel 13 – Antwoordcategorieën (optie 1) die behoren bij het subcriterium BIM visie en doelstellingen. 

0 1 2 3 4 5 

Geen visie of 
doelstellingen voor 
BIM geformuleerd. 

Een (basis)visie 
voor BIM is 
gedefinieerd, maar 
hier zijn geen 
concrete 
doelstellingen aan 
gekoppeld. 

Er worden BIM-
doelstellingen 
gebruikt die op 
hoofdlijnen zijn 
vastgesteld. Een 
BIM-visie ontbreekt 
of wordt niet in lijn 
gehouden met de 
bredere strategie. 

De BIM-visie past 
binnen de bredere 
organisatorische 
visie/strategie en 
wordt afgestemd 
met partners waar 
altijd/vaker mee 
wordt 
samengewerkt. 

BIM-doelstellingen 
zijn SMART 
gedefinieerd. 

BIM-visie en 
doelstellingen 
worden actief 
gemonitord (bijv. 
middels een 
periodieke 
rapportage) en zo 
nodig bijgesteld. 
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Door de antwoordcategorieën weer te geven als maturity niveaus, is een directe meting 
van de BIM-maturity niveau te realiseren. Echter, zoals Tabel 13 laat zien, vereist dit voor 
de respondent veel leeswerk om zich in de beschrijvingen van de maturity niveaus te 
verdiepen. Bovendien laat deze weergave de structuur van het BIM-maturity model 
duidelijk doorschemeren, zodat mogelijk een sterke bias richting de middelste en hogere 
maturity levels zal optreden. Ook zal een organisatie die bijvoorbeeld in niveau 0 of 1 
geschaald moet worden, veel tijd nodig hebben om alle antwoordmogelijkheden te 
bekijken. Hieronder wordt optie 2 geïntroduceerd om deze nadelen te verminderen. 

 
2. Elk criterium is opgebouwd uit een combinatie van een aantal 

meerkeuzevragen: Voor ieder criterium van het BIM-maturity model (18 in 
totaal) zijn twee deelvragen opgesteld. Met de eerste deelvraag wordt 
vastgesteld of een organisatie op het betreffende criterium in niveau 0, 1 of 
2+ valt. Indien voor de antwoordoptie van niveau 0 of niveau 1 wordt 
gekozen, is er geen vervolgvraag nodig en kan de respondent direct 
doorgaan naar het volgende criterium. Wordt echter gekozen voor de 
antwoordmogelijkheid die staat voor niveau 2 of hoger, dan wordt de 
respondent doorgeleidt naar de tweede deelvraag. In deze vervolgvraag 
wordt vastgesteld of de organisatie op niveau 2, 3, 4, of 5 moet worden 
geschaald. 
 
Bovenstaande voorbeeld uit optie 1, op basis van het criterium “BIM visie 
en doelstellingen”, wordt dan: 
 

Tabel 14 – Antwoordcategorieën (optie 2) en bijbehorende opvolging bij het criterium BIM visie en 
doelstellingen. 

1e deelvraag: Is er op organisatieniveau een BIM-visie opgesteld? En zijn er BIM-
doelstellingen geformuleerd? 
Antwoordcategorie Opvolging 
Nee, geen van beide maturity niveau 0, naar volgende 

criterium (2e deelvraag overslaan) 
Een BIM-visie is vastgesteld, maar er zijn geen 
concrete doelstellingen aan gekoppeld 

maturity niveau 1, naar volgende 
criterium (2e deelvraag overslaan) 

Er is geen BIM-visie gedefinieerd, maar er zijn 
wel doelstellingen voor BIM geformuleerd 

maturity niveau 2, naar volgende 
criterium (2e deelvraag overslaan) 

Ja, een BIM-visie is gedefinieerd en er zijn BIM-
doelstellingen geformuleerd 

naar 2e deelvraag 

  
2e deelvraag: Welke van de volgende beweringen zijn kenmerkend voor uw 
organisatie? (Kies alle antwoorden die van toepassing zijn) 
Antwoordcategorie Opvolging 
BIM doelstellingen zijn slechts op hoofdlijnen 
vastgesteld 

maturity niveau 2 

BIM-visie past binnen de bredere visie 
(strategie) van de organisatie 

Voorwaarde maturity niveau 3 

BIM-visie en doelstellingen zijn afgestemd met 
partners waar altijd/vaker mee wordt 
samengewerkt 

Voorwaarde maturity niveau 3 

BIM doelstellingen zijn SMART gedefinieerd Voorwaarde maturity niveau 4 
BIM-visie en doelstellingen worden actief 
gemonitord en zo nodig bijgesteld 

Voorwaarde maturity niveau 5 
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Bij de interpretatie van de uitkomsten dient men zich te realiseren dat alleen een 
bovenliggend BIM-maturity niveau kan worden bereikt als aan alle voorwaarden van dat 
hogere niveau wordt voldaan; een maturity model is een groeimodel. Ter illustratie hierbij 
een voorbeeld: een respondent vinkt bij een bepaald criterium een aspect aan dat behoort 
bij niveau 4, terwijl niet wordt voldaan aan de voorwaarden van maturity niveau 3 (deze 
antwoordopties worden niet aangevinkt). Deze situatie zal leiden tot maturity niveau 2. 
 
De opzet uit Tabel 14 wordt gekozen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de enquête. 
Het is een efficiënte methode om de tijdsinspanning van respondenten zo veel mogelijk te 
beperken (aandachtspunt 3 uit paragraaf 6.2.1). Daarbij geeft de opbouw vanuit 
verschillende elementen de mogelijkheid om vraagstelling helder en eenduidig te houden 
(aandachtspunt 2 paragraaf 6.2.1, maar tegelijkertijd ook aan te sluiten bij het kennisniveau 
van de respondent (aandachtspunt 1 paragraaf 6.2.1). Bovendien geeft de combinatie van 
antwoordcategorieën niet direct inzicht in de vertaling naar maturity niveaus. Het risico op 
de vorming van een bias, zoals in optie 1, is hierdoor beperkt.  

6.2.3. Inhoud van de enquête 
In de ontwikkelde online enquête worden allereerst een aantal algemene vragen gesteld 
over de organisatie, deelsector en functie van de respondent. Vervolgens is een groot deel 
van de enquête gewijd aan vragen over diverse aspecten die bij BIM een rol spelen, zoals 
strategie of ICT-voorzieningen. Deze aspecten zijn gebaseerd op de criteria van het BIM-
maturity model en resulteren in BIM-maturity scores op deze criteria (zoals beschreven in 
Tabel 14). De BIM-maturity scores lopen van niveau 0 (niet aanwezig) t/m niveau 5 
(optimaliserend). 
 
Daarnaast hebben respondenten via een meerkeuzevraag kunnen aangeven welke 
barrières de ontwikkeling van BIM binnen hun organisatie belemmeren (zie Bijlage VI). 
Tot slot is gevraagd naar de toekomstvisie ten aanzien van BIM. Hiertoe zijn een aantal 
toekomstscenario’s geschetst, waarbij de respondent aan kan aangeven in welke mate dit 
relevant is voor hun organisatie (en deelsector). Hiermee wordt een beeld gevormd van de 
richting waarin BIM zich volgens de diverse deelsectoren zal gaan ontwikkelen. 
Tegelijkertijd kan dit inzicht verschaffen in prioriteiten die door partijen in verschillende 
deelsectoren worden gelegd op specifieke aspecten van BIM. 
 
Reviews van de enquête, zowel op inhoud als op de procedure, hebben aangetoond dat de 
enquête maximaal zo’n 25 minuten in beslag neemt. Bij relatief 
veel lage maturity scores kunnen echter veel vragen worden overgeslagen en 
is minder tijd benodigd. 



65 
 

7. Implementatie II: 
sectoranalyse enquêtes 

Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering en resultaten van de BIM-maturity enquête 2016. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan de gedefinieerde ontwerpproducten 2, 3 en 4 (zie 
paragraaf 2.4).  
 
Na de sectoranalyse 2014, vormt deze implementatie het tweede sectorbrede onderzoek 
naar BIM-maturity. Allereerst wordt beschreven hoe respondenten zijn benaderd en tot 
welke dataset dit heeft geleid. Vervolgens worden beknopt de inhoudelijke resultaten 
beschreven. 
 
Een volledige beschrijving van de uitkomsten, de enquête BIM-maturity 2016 
sectorrapportage is opgenomen in Bijlage VII. Daarnaast kan deze sectorrapportage worden 
gedownload via de website van diverse brancheverenigingen en de BIR, via: 
http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/. 

 Dataset implementatie II 
De tweede sectorbrede implementatie van het BIM-maturity model is uitgevoerd via een 
online enquête. Potentiële deelnemers zijn via de communicatiekanalen van de 
verschillende brancheverenigingen benaderd, onder meer via digitale nieuwsbrieven en 
vermeldingen op websites. Via een directe link werden potentiële respondenten 
doorverwezen naar de digitale enquête. Op verzoek van de brancheverenigingen is er geen 
database met e-mailadressen gebruikt om een beoogde groep van partijen direct te 
benaderen. 
 
 

Tabel 15 – Respons BIM-maturity enquête 2016 per deelsector. 

Respons per deelsector 
Deelsector Aantal respondenten 

Opdrachtgevers en eigenaren1 10 
Architectenbureaus 8 
Ingenieursbureaus 32 
Bouwbedrijven B&U 29 
Bouwbedrijven GWW 7 
Installatiebedrijven 12 
Toeleveranciers en producenten2 7 
TOTAAL 105 

 

1  waarvan overheden: 10, woningcorporaties: 0, projectontwikkelaars: 0 
2  waarvan hout(skelet)producenten: 2, producent kalkzandsteen/cellenbeton: 1, 

dakbedekking en toebehoren: 1, kunststof leidingen:1, aluminium kozijnen en gevels: 
1, staal/composiet/rvs/aluminium/glas: 1 

 

http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/
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Gedurende de eerste twee maanden van 2016 zijn in totaal 105 enquêtes volledig ingevuld. 
Tabel 15 laat zien hoe deze respondenten zijn verdeeld over de diverse deelsectoren. 
 
Met het enquête-instrument was beoogd de generaliteit van de resultaten te verbeteren 
ten opzichte van de interviews die eind 2014 zijn gehouden. De respons op de enquête laat 
zien dat dit deels is geslaagd. Vanuit de deelsectoren ingenieursbureaus en bouwbedrijven 
B&U zijn significant meer organisaties ondervraagd dan tijdens de interviewronde, 
respectievelijk 32 en 29 enquêtedeelnemers. Mogelijk zijn bedrijven binnen deze 
deelsectoren beter benaderd over het bestaan van de enquête. Ook kan het zijn dat 
bedrijven binnen deze deelsectoren meer bezig zijn met BIM en zodoende de bereidheid 
voor deelname groter is. De overige vijf deelsectoren hebben, met tussen de 7 en 12 
respondenten, een aantal dat niet of nauwelijks hoger is dan tijdens de interviewronde.  
 
Bovendien blijkt dat er in relatie tot het werkelijke beeld in de B&U- en GWW-sector, 
relatief meer grote organisaties hebben deelgenomen aan de enquête (Figuur 15). Op basis 
van de enquêteresultaten is het dan ook lastig om betrouwbare uitspraken te doen over 
verschillen tussen de diverse deelsectoren. Het is van belang dit in gedachten te houden bij 
de interpretatie van de resultaten van de BIM-maturity enquête 2016.  
 
In aanvulling op bovenstaande kan nog wel worden vermeld dat er een review op de 
rapportage is geweest door leden van een expertgroep (de werkgroep maturity van de 
Bouw Informatie Raad, waarin vertegenwoordigers vanuit de verschillende deelsectoren 
zitting hebben). Deze experts hebben, op basis van de eigen kennis en ervaring, 
aangegeven hun deelsector goed te herkennen in de resultaten van de BIM-maturity 
enquête. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een grotere respons niet 
noodzakelijkerwijs tot een ander beeld hoeft te leiden. 
 
 

Figuur 15 – Indeling respondenten op basis van organisatiegrootte. 
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 Resultaten sectoranalyse 2016 
Op basis van de inschaling van antwoordcategorieën uit de enquêtevragen is de data 
geanalyseerd. Vervolgens zijn er resultaten opgemaakt voor een individuele terugkoppeling 
aan iedere respondent en voor een aggregatie van deze resultaten op sectorniveau 
 
In een persoonlijke terugkoppeling van resultaten naar de deelnemers van de enquête is in 
radardiagrammen de BIM-volwassenheid van de organisatie weergegeven. Naast de eigen 
score van de organisatie zijn in deze figuren de scores van de deelsector en de gemiddelde 
score van alle deelnemers opgenomen. Dit biedt respondenten de mogelijkheid om de 
eigen organisatie ten aanzien van BIM te beschouwen in relatie tot het beeld in de 
(deel)sector. 
 
Hieronder zijn de belangrijkste resultaten vanuit de sectorrapportage samengevat. 

7.2.1. BIM-maturity 
Ten aanzien van de BIM-maturity kan worden geconcludeerd dat er een grote spreiding is 
onder de geënquêteerde organisaties. Figuur 16 laat zien dat alle deelsectoren een grote 
diversiteit van gemiddelde BIM-maturity scores kennen: in alle deelsectoren zijn er zowel 
organisaties te vinden met hogere als met lage scores op BIM-volwassenheid. Daarmee is 
het ook weinig zinvol om een deelsector, of bedrijven binnen een deelsector, te beoordelen 
op basis van de gemiddelde BIM-maturity score van de betreffende deelsector. 
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Op basis van de analyse van de BIM-maturity criteria per deelsector (ter illustratie is 
hieronder het radardiagram van de ingenieursbureaus afgebeeld), kan worden 
geconcludeerd dat het specifieke BIM-gebruik binnen een deelsector in veel gevallen kan 
worden gerelateerd aan de behaalde BIM-maturity score op een criterium. Een andere rol 
binnen de samenwerking met andere partijen, lijkt te resulteren in een focus op andere 
deelgebieden (criteria en subcriteria) van BIM. Gezien de beperkte respons vanuit een 
aantal deelsectoren is het echter niet mogelijk om hieruit sectorbrede conclusies te 
trekken. 
 
Over alle deelsectoren kan daarentegen wel uit de resultaten worden opgemaakt dat een 
aantal aspecten van BIM nog extra aandacht behoeven. Een van die aspecten is 
“procedures en werkinstructies”. Bij een groot deel van de organisaties zijn afspraken over 
de uitvoering van BIM-processen niet of beperkt vastgelegd in procedures en 
werkinstructies. Op het gebied van educatie, training en ondersteuning is vaak geen 
gestructureerd aanbod aanwezig. Vaak wordt educatie of specifieke training voor BIM ad 
hoc aangeboden, of wordt training alleen aangeboden wanneer personen hierom vragen. 
Het derde criterium waarop nog veel progressie te boeken valt, is informatieopbouw.  
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Figuur 17 - BIM-maturity resultaten per deelsector: radardiagram ingenieursbureaus. 

 
 

Uit de resultaten blijkt dat veel organisaties of geen gebruik maken van een 
documentmanagementsysteem of het gebruik niet hebben ingevoerd als standaard 
werkwijze binnen de organisatie. Slechts een beperkt aantal geënquêteerde organisaties 
heeft informatie vanuit een documentmanagementsysteem toegankelijk gemaakt via de 
BIM-omgeving. 

7.2.2. Best practices: belangrijkste barrières  
Op basis van de belangrijkste barrières van alle enquêtedeelnemers is een top 5 opgesteld 
(Figuur 18). Hieruit komt als belangrijke barrière naar voren dat opdrachtgevers projecten 
uitgevoerd willen hebben met BIM, maar nog onvoldoende weten wat ze ermee 
willen/kunnen. Verder zijn de respondenten van mening dat de toepassing van BIM nog te 
weinig wordt uitgevraagd door opdrachtgevers, omdat de bouwketen er volgens 
opdrachtgevers nog onvoldoende klaar voor is. Ook een gebrek aan kennis en ervaring op 
het gebied van BIM behoort tot de belangrijkste barrières. Respondenten onderschrijven 
hiermee dat dit vooruitgang en uitbreiding van BIM-toepassingen belemmert. Ook het 
belang van samenwerking binnen de bouwketen komt naar voren. Zo is een onvoldoende 
BIM-volwassenheid van andere partijen, waardoor deze niet meekunnen in de gewenste  
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Figuur 18 – Belangrijkste barrières (top 5) van alle respondenten. 

 
 
BIM-werkwijze, een belangrijke barrière. Tot slot is een gebrek aan niet goed gedefinieerde 
of geïmplementeerde standaarden voor informatie-uitwisseling onderdeel van de top 5 
barrières. 
 
Voor een analyse van de belangrijkste barrières per deelsector, zie hoofdstuk 3.4 in de 
sectorrapportage van Bijlage VII. 
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7.2.3. Verwachte toekomst van BIM 
Van het zestal geschetste toekomstvisies zijn er een aantal waarvan de relevantie vanuit de 
gehele bouwketen wordt bevestigd. In de eerste plaats is dit het gebruik van informatie uit 
een BIM voor de gebruiksfase van een bouwobject, bijvoorbeeld om beheer- & 
onderhoudssystemen te voeden en beheer- & onderhoudsprocessen te ondersteunen (zie 
Figuur 19). Ten tweede vindt een groot deel van de respondenten de koppeling van het 3D-
bouwmodel met verschillende andere ICT-systemen relevant (onder meer planning, 
calculatie, documentmanagement, eisenmanagement, assetmanagement). Dit is 
weergegeven in Figuur 20. Daarnaast kan ook de koppeling van BIM aan draadloze 
technologie op de bouwplaats op veel steun van de respondenten rekenen (zie Figuur 21). 
Verder zijn voornamelijk respondenten vanuit bouwbedrijven van mening dat het zeer 
relevant is om informatie uit het bouwmodel beter toegankelijk te maken op de 
bouwplaats. Wat betreft de koppeling van BIM met sensortechnologie en de potentie van 
BIM om logistieke processen te verbeteren, was het beeld een stuk minder eenduidig. 
 
Uitvoerige analyses over de toekomstvisies, alsmede de staafgrafieken per toekomstvisie, 
zijn opgenomen in de sectorrapportage (Bijlage VII). 
 

 

Figuur 19 – Enquêteresultaat ten aanzien van de toekomstvisie: “Het toenemend gebruik van de 
informatie uit een BIM voor de gebruiksfase van een bouwobject, bijvoorbeeld om beheer & 
onderhoudssystemen te voeden”. 
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Figuur 20 – Enquêteresultaat ten aanzien van de toekomstvisie: “De koppeling van het 3D-bouwmodel 
met verschillende andere ICT-systemen. Te denken valt aan systemen op het gebied van planning, 
calculatie, eisenmanagement, documentmanagement, GIS, ERP, assetmanagement”. 

 
 
  

Figuur 21 – Enquêteresultaat ten aanzien van de toekomstvisie: “De koppeling van BIM aan draadloze 
technologie op de bouwplaats om informatie uit het bouwmodel beter toegankelijk te maken op de 
bouwplaats”. 
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8. Ontwerp III:                       
BIM-maturity projectanalyse 

Naast de analyses op organisatieniveau en sectorniveau, is het maturity model tevens 
toegepast binnen de projectomgeving (in relatie tot de gespecificeerde eisen 1.3 en 2.1). 
Het doel van de projectanalyse is het ontwikkelen van een meetinstrument dat op 
projecten kan worden gebruikt om de BIM-maturity van verschillende partijen/disciplines 
te bepalen en de effecten van deze uitkomsten op de BIM-samenwerking in kaart te 
brengen. Als meetinstrument is een audit gehanteerd die kon worden toegepast op een 
aantal geselecteerde cases die vanuit de BIR werkgroep maturity zijn aangedragen. De 
cases bieden een geschikte omgeving om de ontwikkelde (initiële versie van de) audit te 
toetsen en door te ontwikkelen. In de tweede plaats biedt de projectanalyse de 
mogelijkheid om de reeds opgedane kennis over best practices, vanuit de BIM-maturity 
sectoranalyse 2014 en 2016, uit te breiden. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende fasen binnen de ontwikkeling van de audit op 
projectniveau beschreven. De resultaten vanuit de twee casestudies komen echter niet aan 
bod. Op verzoek van de onderzochte projectorganisaties zijn de uitkomsten en 
geproduceerde projectrapportages namelijk vertrouwelijk.  

 Aanpak projectanalyse 

8.1.1. Casestudies  
De onderzoeksstrategie die zal worden gehanteerd is een casestudy. Aangezien meerdere 
casestudies worden bestudeerd, is het onderzoek uitermate geschikt om een vergelijkende 
casestudy uit te voeren (Verschuren & Doorewaard, 2007). Hierbij worden in de eerste fase 
projecten afzonderlijk geanalyseerd via een vastgesteld patroon. In de tweede fase kan op 
een hoger abstractieniveau worden gezocht naar verklaringen voor verschillen en 
overeenkomsten tussen de diverse casestudies. Ook de ervaring met het 
onderzoeksinstrument (de BIM-maturity audit) kan vanuit het perspectief van verschillende 
projecten worden geëvalueerd.  
 
Tijdens de uitvoering van de (afzonderlijke) casestudies is het de vraag of de voorgenomen 
BIM-toepassingen op het project aansluiten bij het BIM-maturity niveau van de betrokken 
organisaties. In andere bewoordingen is het dus de vraag of partijen op het project 
meekunnen in de voorgenomen BIM-werkwijzen. Dit bepaalt de haalbaarheid van de 
gewenste/vereiste BIM-toepassingen. Vervolgens kan worden bekeken hoe er met de 
verkregen inzichten moet worden omgegaan. Zo kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om 
het voorgenomen BIM-ambitieniveau te wijzigen of een andere partner te selecteren. 

8.1.2. Best practices 
Zoals hierboven benoemd, kan de kennis over best practices worden uitgebreid door 
partijen te ondervragen over drijfveren en barrières die worden ervaren binnen de 
projectomgeving. De focus zal hierbij komen te liggen op hoe de BIM-samenwerking met 
andere partijen verloopt. Zo kan men zich afvragen welke barrières een belemmering 
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vormen voor de implementatie van bepaalde toepassingen, hoe hiermee het 
projectresultaat wordt beïnvloed, etc. 

8.1.3. Verificatie en validatie 
Aangezien projecten diepgaand worden bestudeerd en over een periode van minimaal 
enkele maanden worden gevolgd (indien haalbaar is een langere periode gewenst), kunnen 
de uitkomsten van de BIM-maturity projectanalyses een belangrijke bijdrage leveren aan de 
toetsing (juistheid, volledigheid, bruikbaarheid) van zowel het BIM-maturity model & best 
practices als het auditinstrument. 
 
Hieronder wordt een toelichting gegeven van de ontwikkeling van de BIM-maturity 
projectanalyses (middels een audit), evenals de voorgenomen fasen en activiteiten tijdens 
uitvoering van de audit. 

 Ontwikkeling BIM-maturity audit 
Mede op basis van de internationale 
richtlijnen voor het auditen van 
managementsystemen (International 
Standards Office, 2011), is het hiernaast 
getoonde stroomschema opgesteld (Figuur 
22). Hierin zijn de basisstappen 
onderscheiden die bij de ontwikkeling, 
uitvoering en evaluatie van de audit 
worden doorlopen. Ten aanzien van de 
fasen “Ontwikkelen” en “Implementatie 
van de audit” zijn aanvullend enkele bullets 
weergegeven die specifiek worden 
toegelicht. 

8.2.1. Vaststellen doelstellingen 
en eisen audit 
De BIM-maturity audit biedt partijen een 
meetinstrument om hun eigen BIM-
maturity en dat van partners in te schalen 
en dat vervolgens te plaatsen in het kader 
van de voorgenomen BIM-toepassingen op 
het project. Op basis van deze informatie 
kunnen risico’s van BIM-samenwerking 
worden geïdentificeerd en mogelijke 
maatregelen of verbeteringen worden 
aangeboden aan de projectteams. 
 
Wat betreft de eisen aan de audit kunnen 
in de eerste plaats inhoudelijke en 
procesmatige eisen worden onderscheiden: 

 Audit moet toepasbaar zijn binnen 
de projectomgeving (eis 1.3, 
paragraaf 4.1). 

Vaststellen doelstellingen en
eisen audit 

Ontwikkelen van de audit: 
 Scope /reikwijdte bepalen 
 Procedures vaststellen 
 Identificeren en evalueren van 

risico’s 
 Benodigde middelen bepalen 

Implementatie van de audit:
 Methode en onderzoeksobject 

selecteren 
 Competenties auditor bepalen 
 Definiëren auditactiviteiten 
 Voorbereiden afname audit 
 Verzamelen informatie 
 Rapporteren resultaten 

Monitoren van de audit

Evaluatie en verbetering van de audit

Figuur 22 - Schematische weergave van de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van 
de audit. 
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 Audit moet in staat zijn om onderscheid te maken tussen verschillende rollen van 
deelsectoren binnen het project en kunnen identificeren hoe deze verschillen zich 
uiten in verschillende gewenste/benodigde BIM-maturity (zie ook eis 1.5). 

 Audit moet in staat zijn om de benodigde/gewenste BIM-maturity vast te stellen 
van betrokken partijen en van geplande BIM-toepassingen (zie ook eis 3.2 en 3.5). 

 Ieder afzonderlijk interview met een betrokken projectmedewerker moet binnen 
een uur kunnen worden afgerond (zie ook eis 3.7). 

 Uitkomsten van de audit dienen reproduceerbaar te zijn. Dit vereist een 
transparant en objectief meetinstrument (zie ook eis 3.6). 

 De audit dient geschikt te zijn om periodiek te worden uitgevoerd. Indien de audit 
na enkele maanden wordt herhaald, kunnen zodoende de resultaten worden 
vergeleken (in relatie tot eis 3.6). 

 
Naast bovengenoemde eisen, kunnen de volgende (meer technische) eisen worden gesteld 
aan het meetinstrument, welke zijn afgeleid van de (U.S. Government Accountability Office, 
2011): 

 Objectiviteit en aantoonbaarheid van informatie: beperken van de bias.  
 Meetbaarheid van de criteria: dit kan ook een kwalitatieve beoordeling betreffen.  
 Compleetheid: opnemen van alle relevante factoren, d.w.z. aspecten die invloed 

kunnen hebben op de uitkomst van de analyse.  
 Relevantie: beperk de analyse tot de aspecten die betrekking hebben op BIM 

(samenwerking). 
 

Bovendien zijn er vanuit de internationale richtlijnen voor het auditen van 
managementsystemen ISO-19011 (International Standards Office, 2011) enkele 
basisbeginselen toe te voegen. Deze worden eveneens gehanteerd in de paper van 
Nalewaik and Mills (2014), waarin een methode voor “performance audits” wordt 
voorgesteld. Ondanks het feit dat een deel van deze eisen lastig meetbaar zijn, zullen ze wel 
meespelen tijdens de ontwikkeling en toetsing van de audit. Gebaseerd op onder meer 
ervaringen en terugkoppeling van geauditeerde partijen, kan uiteindelijk een meer 
kwalitatieve inschatting worden gedaan ten aanzien van deze lastig meetbare aspecten. 
Hieronder zijn belangrijke basisbeginselen vanuit de ISO 19011 opgesomd: 

 Vertrouwen 
 Integriteit 
 Vertrouwelijkheid 
 Onafhankelijkheid 
 Benadering die zoveel mogelijk is gebaseerd op bewijslast (dit versterkt de 

aantoonbaarheid)  
 Continue verbetering van het auditprogramma mogelijk maken 
 Documentatie van resultaten (opbouwen van een audit database) 
 Opvolging d.m.v. aanbevelingen/oplossingen  

 
Na verdere bestudering van de Nederlandse vertaling van deze richtlijn (NEN-EN-ISO 19011) 
kunnen mogelijk overige relevante eisen/richtlijnen worden toegevoegd aan bovenstaande 
lijst. 

8.2.2. Ontwikkelen van de audit 
Scope en reikwijdte bepalen – De scope van de audit is al in de inleiding toegelicht. 
Hieronder zal daarom worden gefocust op de procedure die wordt gevolgd binnen het 
auditproces.  
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Procedures vaststellen – Het auditproces wordt uiteengezet aan de hand van onderstaande 
stroomschema (Figuur 23). Iedere fase in het proces wordt vervolgens uiteengezet. 

 

 
Figuur 23 – Processtappen van de BIM-maturity audit op projectniveau. 

 
1. Bepaal de gewenste BIM-toepassingen op het project 
Ten eerste wordt onderzocht met welk doel partijen BIM op het project willen toepassen 
en welke toepassingen zij hierbij voor ogen hebben. Daarbij is het onder meer van belang 
te weten of BIM wordt toegepast vanuit een intrinsieke drijfveer of dat er vanuit de 
opdrachtgever duidelijke eisen met betrekking tot BIM zijn opgelegd. Deze inzichten over 
best practices kunnen worden aangevuld met de barrières die partijen ondervinden of 
verwachten op het project. 
 
Bovengenoemde informatie wordt in kaart gebracht door voorafgaand aan het interview 
(processtap 2) informatie in te winnen bij de betrokken partijen. Dit bestaat uit 
projectdocumentatie en informatie over betrokken partijen. Tevens wordt gevraagd naar 
de BIM-toepassingen die partijen op het project willen gaan gebruiken of graag hadden 
willen gebruiken. In het laatste geval is het interessant om te achterhalen waarom is 
besloten om bepaalde BIM-toepassingen wel of niet te benutten. Indien er op basis van 
de verstrekte gegevens nog onduidelijkheden zijn of nadere toelichting gewenst is, kan 
dit worden meegenomen in processtap 2. 

 
2. Vaststellen huidig BIM-maturity niveau van partijen 
In deze stap van de audit wordt het BIM-maturity niveau van de verschillende partijen in 
het project vastgesteld. Hiertoe wordt het maturity model worden vertaald naar een 
interviewformat, waarmee gedetailleerde informatie over de BIM-maturity criteria kan 
worden verzameld bij projectleiders/BIM-verantwoordelijken. Een interview is een 
geschikt meetinstrument aangezien het de mogelijkheid biedt om door te vragen en 
bewijsstukken te kunnen laten tonen. Hoewel het interviewformat vanuit de 
sectoranalyse in 2014 als nuttige basis kan dienen, moet de vraagstelling nog wel kritisch 
tegen het licht worden gehouden. In de eerste plaats is het tijdens de audit niet de opzet 
om een zo breed mogelijk inzicht te krijgen in allerlei BIM-gerelateerde zaken die spelen 
binnen de organisatie, maar juist om gericht en “to the point” te komen tot een 
inschatting van het BIM-maturity niveau. Efficiëntie en effectiviteit zijn daarom gevraagd 
om de benodigde gesprekstijd zo kort mogelijk te houden. Zoals gesteld in de eisen, 
wordt voor het vaststellen van het huidige maturity niveau namelijk uiterlijk één uur 
uitgetrokken. De interviews worden afgenomen door de auditor, wiens rol wordt 
ingevuld door de PDEng- trainee, eventueel met hulp van een afstudeerder.  
 
Aan de hand van de verzamelde antwoorden kunnen partijen vervolgens worden 
ingeschaald op de diverse criteria van het BIM-maturity model. na afloop van het 
interview analyseert en rapporteert de auditor de resultaten.  

 
3. Bepaal het gewenste/benodigde maturity niveau van partijen 
In een vervolggesprek kan worden vastgesteld wat de benodigde BIM-maturity van 
verschillende partijen behoort te zijn. Door meerdere personen binnen de 
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projectomgeving te ondervragen, wordt hiermee een beeld gevormd van de 
gewenste/benodigde BIM-maturity van betrokken partijen (disciplines) in het project. 
Hierbij dienen de respondenten dus rekening te houden met het specifieke takenpakket 
van de andere partijen: bij welke BIM-toepassingen zijn verschillende partijen betrokken, 
wat is daarbij hun rol en in welke mate zijn andere partijen binnen de projectorganisatie 
hiervan afhankelijk. Informatie over geplande BIM-toepassingen uit stap 1 vormt 
belangrijke input voor deze fase.  
 

 
Figuur 24 – Fictief voorbeeld van een radardiagram met weergave van het huidige en het gewenste 
BIM-maturity niveau. 
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Overigens dient men zich te realiseren dat er natuurlijk uiteenlopende percepties zullen 
zijn over het gewenste/benodigde maturity niveau van verschillende partijen. Om toch 
een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen voor de gehele projectorganisatie, dienen 
personen vanuit verschillende disciplines en verschillende partijen te worden 
ondervraagd. Het exacte aantal is afhankelijk van de grootte van de projectorganisatie en 
zal per casestudy worden bepaald.  
 
Aandachtspunt voor de auditor tijdens de gesprekken met projectleiders/BIM-
verantwoordelijken is het verkrijgen van een voldoende gedetailleerd beeld ten aanzien 
van de benodigde/gewenste BIM-maturity, gespecificeerd per partij en mogelijk per 
toepassing. De criteria van het BIM-maturity model worden bij deze inschatting als 
leidraad gebruikt. Het resultaat kan via een radardiagram inzichtelijk worden gemaakt, 
zoals weergegeven in Figuur 24. In dit radardiagram wordt per criterium aangegeven wat 
het benodigde/gewenste BIM-maturity niveau is én wat het vastgestelde BIM-maturity 
niveau is. Een dergelijk overzicht kan per partij/discipline en mogelijk per BIM-toepassing 
worden opgesteld. Hiermee wordt in één oogopslag inzichtelijk gemaakt waar zich 
mogelijke problemen in de samenwerking kunnen voordoen. 
 
4. Risico-inventarisatie o.b.v. vergelijking huidig en gewenst BIM-maturity niveau 
Op basis van de uitkomsten van de vorige stappen, dient de auditor in de eerste plaats 
vast te stellen of en in welke mate de betrokken partijen voldoen aan de 
gewenste/benodigde BIM-maturity. Vervolgens kan een risico-inventarisatie voor het 
BIM-gebruik op het project worden gemaakt. Indien partijen niet voldoen aan het 
gewenste/benodigde maturity niveau om één of meerdere BIM-toepassingen te kunnen 
uitvoeren, moet worden ingeschat wat hiervan de mogelijke consequenties zijn. Deze 
inschatting kan niet alleen door de auditor worden gemaakt. Hiervoor is ook input nodig 
van betrokken BIM-verantwoordelijken op het project, aangezien zij kunnen beoordelen 
of het BIM-maturity niveau van andere partijen aanvaardbaar is. Dit is onder meer van 
groot belang binnen de selectie- en contracteringsfase van het inkoopproces. Zijn de 
vastgestelde risico’s acceptabel of moeten deze worden weggenomen? Deze informatie 
bepaalt de opvolging zoals staat beschreven in stap 5. 
 
Het verkrijgen van benodigde input van projectbetrokkenen om een risico-inventarisatie 
te kunnen maken, zal worden gecombineerd met het gesprek dat in stap 3 wordt 
gevoerd. Naast het vragen naar benodigde/gewenste maturity niveau van partijen, kan 
namelijk direct een beeld worden gevormd van mogelijke risico’s en aanvaardbaarheid 
van risico’s (aan de hand van de verkregen maturity scores in stap 2) als niet aan dit 
benodigde/gewenste maturity niveau wordt voldaan.  

 
5. Voorleggen mogelijke maatregelen aan projectteam t.a.v. BIM-samenwerking 
De uitkomst van stap 4 is bepalend voor de richting van de te vormen strategie voor BIM-
samenwerking op het project. Dit behelst onder meer keuzes over partijen waarmee kan 
worden samengewerkt en BIM-toepassingen die (succesvol) kunnen worden benut. 
Concreet zal deze stap inhouden dat er op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie 
beheersmaatregelen worden gedefinieerd, waarmee de slagingskans van voorgenomen 
BIM-toepassingen kan worden vergroot. Deze beheersmaatregelen kunnen vervolgens 
aan de projectorganisatie worden voorgelegd. Het is uiteindelijk aan de 
projectorganisatie om te beslissen hoe met deze aanbevelingen wordt omgegaan.  
 
Op basis van de vergelijking van het huidige BIM-maturity niveau en het 
gewenste/benodigde BIM-maturity niveau zijn enkele scenario’s denkbaar ten aanzien 
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van de situatie van het BIM-maturity niveau op het project. Deze scenario’s zijn in 
hoofdlijnen uitgewerkt in Bijlage VIII. 

 
6. Monitoring en evaluatie om ontwikkelingen over de tijd te volgen 
De intentie van deze fase is het monitoren van een project over een langere periode. 
Hierbij kunnen één of meerdere van de vorige fasen in de audit worden herhaald. 
Afhankelijk van de behoefte van de projectorganisatie, kan worden gekozen voor een 
gedeeltelijke audit of voor een specifieke focus (op enkele BIM-toepassingen of partijen). 
Door na verloop van tijd opnieuw de projecten onder de loep te nemen, is het tevens 
mogelijk om te beoordelen of voorgestelde maatregelen zijn doorgevoerd en hoe 
effectief deze zijn geweest. Bovendien kunnen veranderende verhoudingen op het 
project hun uitwerking hebben op verantwoordelijkheden of prestaties.  
 
Verder is het ook interessant om te achterhalen of de inschatting van de benodigde BIM-
maturity niveaus van partijen reëel blijken te zijn tijdens het verloop van het project. Het 
is de vraag of betrokkenen in staat zijn om hier een bruikbare en betrouwbare 
inschatting van te maken.  
 

Identificeren en evalueren van risico’s & benodigde middelen bepalen - Naast de verdere 
uitwerking van de bovengenoemde stappen van de auditprocedure, is het binnen de 
ontwikkeling van de audit van belang om potentiële risico’s en valkuilen te inventariseren. 
Als één van de mogelijke risico’s kan de aanwezigheid van een bias in de projectresultaten 
worden genoemd. In onder andere de Government Auditing Standards (U.S. Government 
Accountability Office, 2011) worden diverse omstandigheden beschreven die een risico 
kunnen vormen voor een objectieve en betrouwbare uitkomst van de audit. De mogelijke 
aspecten die een bedreiging vormen voor het slagen van de projectaudit worden tijdens de 
casestudies geïnventariseerd om risico’s te kunnen identificeren en zo beheersbaar 
mogelijk te maken. Daarnaast is het van belang om een potentiële bias mee te nemen in de 
analyse van de auditresultaten. 
 
Wat betreft de benodigde middelen kan onder meer worden gekeken naar beschikbare 
financiële middelen en tijd. Binnen dit PDEng-traject is er ongeveer gedurende drie 
maanden de gelegenheid om een specifieke case te onderzoeken en zodoende de audit te 
ontwikkelen en te testen. Gezien de veel langere looptijd van projecten binnen de bouw en 
GWW, zou een langere auditperiode echter wenselijk zijn. Indien aanvullende middelen 
worden vrijgemaakt om de auditperiode te verlengen, kunnen projecten beter worden 
gemonitord en worden daarmee ontwikkelingen over verschillende fasen van het project in 
kaart gebracht (processtap 6 in Figuur 23). Dit is niet alleen voor de doorontwikkeling van 
de audit van belang, maar zal ook meerwaarde genereren voor de projectorganisaties.  
 
In het algemeen is het dus belangrijk om de aanwezigheid van middelen in balans te 
brengen met de doelstellingen van de projectaudit en daarbij betrokkenen bewust te 
maken van beperkingen.  
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8.2.3. Implementatie van de audit 
Hieronder worden de concrete stappen beschreven die ervoor zorgen dat de audit, zoals in 
de voorgaande fase vastgesteld, in de praktijk kan worden toegepast. Dit vereist onder 
meer de aanwezigheid van onderzoeksobjecten en competente auditors. Daarnaast 
moeten de activiteiten voor het onderzoeken van de projecten worden geconcretiseerd en 
zijn een aantal voorbereidingstaken te onderscheiden.  
 
Methode en onderzoeksobject selecteren - Zoals staat beschreven in bovenstaande 
procedure voor de audit, worden diverse gesprekken (interviews) gehouden met de BIM-
verantwoordelijken van de betrokken partijen op een project. Daarnaast gebruikt de 
auditor de verkregen informatie vanuit de casestudy om (gewenste) BIM-maturity niveaus 
te bepalen, een risico-inventarisatie op te stellen en vervolgens beheersmaatregelen te 
definiëren.  
 
Als onderzoeksobjecten zijn cases gebruikt, welke zijn aangeleverd vanuit de BIR werkgroep 
maturity. Vanuit elke case fungeert één persoon als centraal aanspreekpunt. Tevens is een 
overzicht van andere contactgegevens binnen de projectorganisatie van belang. Het is 
essentieel dat alle betrokken en relevante partijen binnen het project willen meewerken 
met het onderzoek om een zo compleet mogelijk beeld van het project te kunnen schetsen. 
Bovendien is bij de selectie van de cases rekening gehouden met de grote diversiteit van 
bouwprojecten door spreiding te zoeken wat betreft betrokkenheid van diverse 
deelsectoren. Een goede balans tussen de hoeveelheid B&U- en GWW-projecten is ook 
meegewogen bij de selectie van cases. 
 
Competenties auditor bepalen – Een belangrijke voorwaarde voor het afnemen van de 
audit is dat de auditor voldoende kennis heeft van het BIM-maturity model en de 
achterliggende theoretische basis. Enerzijds is dit van belang om een juiste inschaling van 
partijen mogelijk te maken. Anderzijds draagt voldoende kennis van het BIM-maturity 
model er aan bij dat de auditor op de juiste momenten doorvraagt om de benodigde details 
te vergaren.  
 
Om dit kennisniveau te garanderen, worden betrokken masterstudenten uitvoerig begeleid 
door de PDEng trainee (en de overige leden van het wetenschappelijk team). Binnen een 
breder kader van hun afstudeeropdracht, zullen de masterstudenten zich voldoende 
moeten voorbereiden en inlezen in het onderwerp. Daarnaast worden de masterstudenten 
voorbereid door hun betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van de audit. 
 
Vanuit de ISO 19011 (International Standards Office, 2011) en de Government Audit 
Standard (U.S. Government Accountability Office, 2011), worden daarnaast nog enkele 
vereiste competenties voor de auditor beschreven. Een belangrijke competentie is dat de 
auditor zich voldoende inleeft in de specifieke projectorganisatie door informatie over 
betrokken partijen te verzamelen en zich een beeld te vormen van de rol die partijen 
binnen het project vervullen. 
 
Definiëren auditactiviteiten – Per casestudy worden de specifieke auditactiviteiten afgeleid 
van het auditprotocol. Hiermee kan per casestudy een planning worden opgesteld voor het 
auditproces. Dit dient overigens in nauw overleg met de projectorganisatie te gebeuren. 
 
Voorbereiden afname audit en verzamelen informatie – Hieronder valt onder meer het 
inplannen van afspraken met BIM-verantwoordelijken van betrokken partijen. Het doel is 
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om de projectbezoeken zo efficiënt mogelijk in te richten door meerdere afspraken op een 
dag te plannen, in overleg met het centrale aanspreekpunt. Dit zorgt er tevens voor dat de 
belasting voor de projectorganisatie zo laag mogelijk blijft. 
 
Het verzamelen van informatie kan ook gedeeltelijk worden geschaard onder de 
voorbereiding van de audit. Voorafgaand aan de eerste gesprekken kan namelijk al 
projectdocumentatie worden bestudeerd en kan de projectorganisatie worden gevraagd 
naar geplande BIM-toepassingen op het project (stap 1 van het protocol, Figuur 23). 
Rapporteren resultaten – Tijdens en na de audit dienen de resultaten worden 
gerapporteerd. Deze worden zorgvuldig gedocumenteerd (“recordkeeping”) om de 
aantoonbaarheid van de uitkomsten te garanderen en tevens vergelijking tussen 
verschillende casestudies mogelijk te maken.  

8.2.4. Monitoren van de audit 
Gedurende de periode waarin auditactiviteiten worden uitgevoerd, dient de kwaliteit te 
worden gewaarborgd. Hiertoe kunnen de volgende aspecten worden onderscheiden 
(International Standards Office, 2011): 

 Conformiteit vaststellen met het vastgestelde auditprogramma, planningen en 
doelstellingen. 

 Prestaties van auditor(s) evalueren 
 Uitvoerbaarheid van de audit evalueren 
 Feedback van auditors, geauditeerde personen/organisaties en overige 

belanghebbenden evalueren 
 
Verder kan het auditproces ook over de verschillende casestudies heen worden 
gemonitord. Hiermee wordt vastgesteld of de waarnemingen project-specifiek of meer 
generiek zijn. Deze acties zijn essentieel om de ontwikkelde (initiële versie van de) audit te 
toetsen en te kunnen verbeteren. 
 
De casestudies zijn binnen een gelijkwaardig tijdsbestek onderzocht, maar (ook vanwege 
praktische redenen) niet allemaal gelijktijdig opgestart. De resultaten en de feedback die uit 
de cases voortvloeien zijn daarom over de tijd verzameld, zodat cross-case analyses op 
basis van gelijkwaardige informatie kunnen plaatsvinden.  

8.2.5. Evaluatie en verbetering van de audit 
De ISO 19011 (International Standards Office, 2011) biedt ook richtlijnen voor de evaluatie 
en verbetering van audits. Deze fase (zie ook Figuur 22) is sterk gerelateerd aan het 
monitoringsproces zoals hierboven staat beschreven. Mede aan de hand van input uit de 
monitoring, heeft evaluatie van de audit ten doel de geschiktheid van de ontwikkelde audit 
te toetsen, waaronder de beschreven auditprocedure. Hieronder zijn enkele belangrijke 
aspecten opgesomd die worden beschouwd tijdens de evaluatie van de audit: 
 

 Resultaten en trends die zichtbaar zijn in het monitoringproces, onder meer 
betrekking hebbend op de doelstellingen en procedures van de audit. 

 Veranderende behoeften en verwachtingen van betrokken partijen. 
 Auditresultaten van diverse projecten en over langere periode verzameld. 
 Alternatieve of nieuwe methoden. 
 Effectiviteit van de maatregelen die op basis van de audit zijn geïmplementeerd. 
 Vertrouwelijkheid van de data die wordt gebruikt/gegenereerd. 
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Aangezien het om een nieuw te ontwikkelen audit gaat, kan al tijdens de uitvoering van de 
casestudies blijken dat bepaalde aspecten aanpassing behoeven. Zo kan er de noodzaak 
bestaan om randvoorwaarden van de audit bij te stellen of processen binnen de 
auditprocedure te wijzigen. De evaluatie en verbetering van de audit is daarom een 
activiteit die in eerste instantie door de verschillende fasen van ontwikkeling, 
implementatie en evaluatie van de audit heen loopt. Naar verloop van tijd zal de evaluatie 
en verbetering van de audit zich meer ontwikkelen tot een regelmatig terugkerende 
activiteit. Dit periodieke karakter van de evaluatie geeft de gelegenheid om praktische 
bevindingen terug te brengen naar de ontwikkeling en het beheer van de audit. Zo nodig 
worden hierbij één of meerdere onderdelen van het ontwikkelingsproces opnieuw 
doorlopen. 
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9. Implementatie III:   
Toepassing binnen               
casestudies 

De ontwikkelde audit voor een BIM-maturity analyse op projectniveau, zoals beschreven in 
het voorgaande hoofdstuk, is toegepast binnen een tweetal casestudies. Deze stap is in de 
titel van dit hoofdstuk weergegeven als implementatie, maar moet tevens worden gezien 
als toetsing (verificatie en validatie) van de ontwikkelde BIM-maturity audit.  
 
Gezien de vertrouwelijkheid van de opgehaalde informatie worden de casestudies in dit 
hoofdstuk niet bij naam genoemd. Om echter toch een indruk te geven van de uitkomsten 
van de projectanalyse, is een deel van de resultaten uit de casestudies samengevoegd en 
gegeneraliseerd. 

 Dataset implementatie III 
In het kader van de projectanalyse zijn, in samenwerking met een afstudeerder vanuit de 
masteropleiding Construction Management and Engineering, twee casestudies onderzocht. 
Beide casestudies betroffen consortia met een verantwoordelijkheid voor ontwerp, 
realisatie en een termijn voor beheer en onderhoud.  
 
Binnen de onderzochte casestudies was één centraal aanspreekpunt voor het afnemen van 
de projectanalyse. De afstemming ten aanzien van de opzet en planning is gedaan in 
overleg met deze contactpersoon. Hieronder is ter illustratie een chronologisch overzicht 
weergegeven van de dataverzameling die op één van de projecten is gedaan. De namen van 
de betrokken personen zijn vanwege vertrouwelijkheid weggelaten.  
 
Onderstaande nummers komen overeen met de processtappen van de BIM-maturity audit 
die in Figuur 23 van het voorgaande hoofdstuk zijn gepresenteerd. 
 

1. Oriënterend gesprek met de contactpersoon. Hierbij is informatie vergaard 
over de rol van BIM binnen het project (mede aan de hand van een lijst met 
BIM-toepassingen op het project) en de betrokken partijen/disciplines. 
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de planning van interviews met 
projectmedewerkers. 
 

2. Interviews met vertegenwoordigers vanuit diverse disciplines om het 
huidige BIM-maturity niveau te bepalen. Deze interviews konden in 
onderling overleg vaak over één of twee dagen worden verdeeld. Zo is in 
een van de casestudies gesproken met vertegenwoordigers vanuit: 

a. Systems Engineering 
b. Installaties 
c. Ontwerp (integraal) 
d. Architectonisch ontwerp 
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e. Bouwkundig ontwerp 
f. Werkvoorbereiding 
g. Calculatie 
h. Procesmanagement 
i. Modellering 
j. Beheer en onderhoud 

 
3. Terugkoppeling resultaten vanuit de interviews aan de contactpersoon en 

vergaren aanvullende informatie ten aanzien van de gewenste BIM-
maturity niveaus. Binnen deze stap is onder meer aanvullende 
projectdocumentatie bekeken, is gesproken met BIM-experts en is in 
gesprek met de contactpersoon het gewenste BIM-maturity niveau 
bepaald. 
 

4. Op basis van de verkregen data is de maturity geanalyseerd en 
gerapporteerd. Hierbij is inzicht gekregen in mogelijke risico’s voor de 
projectorganisatie. 

 
5. Een rapportage van de projectanalyse is opgeleverd aan de 

projectorganisatie. Hierin is een overzicht opgenomen van de huidige en 
gewenste BIM-maturity niveaus, belangrijkste verschillen tussen partijen / 
disciplines binnen de projectorganisatie én zijn risico’s met mogelijke 
maatregelen geschetst. 

 
6. De onderzochte casestudies konden niet voor een langere periode worden 

gemonitord om effecten van doorgevoerde maatregelen te achterhalen. 

 Resultaten projectanalyse 
Tijdens processtap 5 van de BIM-maturity audit zijn de belangrijkste resultaten opgeleverd 
aan de projectorganisatie. Een analyse van de huidige en de gewenste BIM-maturity van de 
projectorganisatie is daarvan een belangrijk onderdeel geweest. Hieronder is ter illustratie 
het bijbehorende radardiagram getoond. Daarin worden de huidige en gewenste niveaus 
voor alle criteria van het BIM-maturity model inzichtelijk gemaakt. 

9.2.1. Huidig versus gewenst BIM-maturity niveau 
Uit het radardiagram in Figuur 25 is onder meer op te maken dat een zeer goede 
managementondersteuning aanwezig is voor de invoering en het gebruik van BIM op het 
project. Er zijn voldoende middelen aanwezig en het BIM-gebruik wordt vanuit het 
management actief gestimuleerd. Aan de andere kant valt onder andere op dat het 
maturity niveau van het criterium educatie, training en ondersteuning erg laag uitvalt: 
maturity niveau 1. Er wordt binnen de organisatie weinig aandacht besteed aan dit aspect. 
Ook blijkt uit overleg met de projectorganisatie dat de ambitie op dit vlak niet hoger ligt. De 
verantwoordelijkheid voor educatie, training en ondersteuning wordt namelijk neergelegd 
bij de betrokken moederorganisaties. Op het niveau van de projecten wordt vooral ad hoc 
ondersteuning aan elkaar geboden. 
 
In de projectrapportages is voor de projectorganisatie een verklaring gegeven van de 
huidige en gewenste niveaus die in het radardiagram zijn getoond. 
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Figuur 25 – BIM-maturity radardiagram voor de projectorganisatie met weergave van het huidige 
BIM-maturity niveau (binnenste vlak) en het gewenste BIM-maturity niveau (buitenste vlak). 

 
 

9.2.2. Identificatie risico’s voor BIM-toepassing op het project 
Vanuit de analyse van het actuele en gewenste BIM-maturity niveau, zijn een aantal 
voornaamste risico’s geïdentificeerd. Hierbij is gekeken naar terugkerende patronen bij de 
analyse van criteria en naar de gap tussen het actuele en gewenste maturity niveau. 
Daarnaast is ook de (kwalitatieve) informatie van respondenten uit de interviews een 
belangrijke bron van informatie. 
 
Hieronder zijn twee geïdentificeerde risico’s weergegeven uit de onderzochte casestudies. 
 
Onvoldoende integratie van alle disciplines vanaf de beginfase van het project 
Niet alle disciplines zijn in gelijke mate geïntegreerd binnen de projectorganisatie. Een 
oorzaak hiervan is de fase van het project waarin de betreffende disciplines een rol gaan 
spelen. Dit risico is goed zichtbaar geworden in de interviews met personen vanuit Asset 
Management. Deze discipline is pas in een later stadium van het project betrokken en heeft 
niet voldoende inbreng kunnen leveren bij keuzes die in eerdere fasen zijn gemaakt.  
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Als voorbeeld is gesteld dat BIM-doelstellingen in het project niet altijd goed aansluiten bij 
de eisen die vanuit de beheer- en onderhoudsfase gelden. Vaak blijkt dat tijdens de 
uitvoeringsfase meer wordt gedaan dan nodig is, waardoor Asset Management soms 
remmend moet optreden. Door een overvloed aan ingevoerde objectinformatie wordt 
namelijk de doelmatigheid en bruikbaarheid bemoeilijkt. Een mogelijk gevolg is dat na de 
uitvoeringsfase veel extra inspanningen nodig zijn om de BIM-omgeving gereed te maken 
voor de beheer- & onderhoudsfase. 
 
Delen van kennis, competenties en procesveranderingen en -beschrijving 
Uit interviews met de projectorganisatie is naar voren gekomen dat het delen van kennis, 
competenties en procesveranderingen op verschillende niveaus niet goed verloopt. Zo 
wordt onvoldoende gecommuniceerd over verandering en inrichting van processen. Verder 
vindt kennisoverdracht via educatie of training op ad hoc wijze plaats en wordt niet aan 
iedereen binnen het project een basis aan educatie en training aangeboden. Bovendien zou 
de overdracht van kennis van de projectorganisatie naar andere projecten en naar 
moederorganisaties sterk kunnen worden verbeterd. De opgedane kennis en ervaring 
wordt momenteel voornamelijk door individuen meegenomen naar een volgend project. 
 
Er zijn een aantal mogelijke gevolgen te noemen ten aanzien van het onvoldoende delen 
van kennis, competenties, procesveranderingen en –beschrijvingen: 

 De prestaties worden erg afhankelijk van persoonlijke competenties. Als bepaalde 
sleutelpersonen binnen de projectorganisatie wegvallen, kan dit onvoldoende 
worden opgevangen. 

 In andere of nieuwe projecten wordt onvoldoende geprofiteerd van de kennis en 
ervaring die binnen het project is opgedaan. 

 De omschakeling naar het werken met BIM wordt door een deel van de mensen 
niet gemaakt, omdat men niet op de hoogte is van nieuwe procesinrichting en van 
beschrijvingen die helpen bij de uitvoering van nieuwe toepassingen. 

 De onderlinge samenwerking tussen disciplines wordt bemoeilijkt en er kunnen 
gemakkelijker conflicten ontstaan wanneer men minder goed communiceert over 
inrichting en verandering van processen. 
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10. Evaluatie & Discussie 

 Evaluatie ontwerpproduct 
In een slotbijeenkomst van de BIR werkgroep maturity is het totale PDEng-traject 
geëvalueerd. Hierbij is voornamelijk gefocust op het gebruik van het BIM-maturity model 
binnen de sectoranalyses (2014 en 2016) en de projectanalyse. Volgens de werkgroepleden 
is het BIM-maturity model een product geworden dat bijzonder interessant is voor zowel 
aanbestedende partijen als inschrijvende partijen. Partijen die aanbesteden hebben een 
beter beeld bij wat de markt (of bepaalde partijen) kunnen bieden op het gebied van BIM. 
Partijen die bijvoorbeeld een tender met andere partijen willen opzetten, zijn gebaat bij 
kennis over het niveau van de partijen waarmee wordt samengewerkt. Zodoende kunnen 
risico’s en aandachtspunten inzichtelijk worden gemaakt en fungeert het model als 
selectiemiddel.  
 
Bovendien wordt het model als tool voor zelfevaluatie van de organisatie of een specifiek 
project als zeer waardevol beschouwd. Dit maakt het ook mogelijk om de eigen organisatie 
te relateren aan een sectorbreed niveau en om groei door de tijd te monitoren. 
 
Volgens de werkgroepleden heeft het BIM-maturity model de volgende positieve punten: 

 Het BIM-maturity model en de gehanteerde ontwerpmethode is wetenschappelijk 
onderbouwd 

 Het BIM-maturity model legt niet alleen de nadruk op de technische aspecten van 
BIM, zoals hardware en software. Er is namelijk ook veel aandacht voor onder meer 
cultuur en zaken die een rol spelen binnen verandermanagement. Inzicht in 
dergelijke niet-technische aspecten levert voor de gebruikers grote voordelen op.  

 De generieke insteek van het model, waarmee organisaties vanuit alle verschillende 
disciplines in de B&U en GWW kunnen worden bediend. 

 
Een aantal aandachtspunten/tips vanuit de werkgroep: 

 Duiden van verschillende scores aan de hand van organisatiegrootte of deelsector. 
Informatie over een benchmark / gemiddelde score kan partijen namelijk helpen 
om hun BIM-maturity scores te interpreteren. Dit kan ertoe bijdragen dat partijen 
besluiten om de implementatie van BIM te versnellen. Hierbij dient men zich te 
realiseren dat de interpretatie van de maturity scores nauw samenhangen met de 
doelstellingen die een organisatie op het gebied van BIM heeft gedefinieerd. 

 Wanneer nog meer informatie vanuit sectoranalyses voorhanden is, kan mogelijk 
worden achterhaald wat de BIM-focusgebieden per deelsector of discipline zijn. 
Mogelijk zijn bepaalde aspecten van BIM (vertegenwoordigd door de BIM-maturity 
criteria) de ene deelsector/discipline van minder belang dan een ander aspect. Als 
de BIM-maturity criteria als KPI’s worden beschouwd, dan kan de streefwaarde van 
de KPI voor verschillende deelsectoren/disciplines verschillen. Dit is een interessant 
punt voor vervolgonderzoek.  
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 Evaluatie ontwerpmethode 
Iteraties van de ontwerpcyclus 
De eerste fase van de ontwerpcyclus, “probleemanalyse” (zie ook paragraaf 3.1), zijn in een 
relatief kort tijdsbestek uitgevoerd. Dit maakte het mogelijk om de eerste implementatie 
van het BIM-maturity model en best practices al in het najaar van 2014 te doen en hierbij 
studenten van het mastervak Supply Chain Management & ICT in te zetten. In de beginfase 
heeft dit extra onzekerheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van het BIM-
maturity model gegeven. Deze methode is echter gekozen, omdat er relatief weinig 
informatie beschikbaar was over de exacte behoeften en eisen die aan het BIM-maturity 
model werden gesteld, zowel vanuit de opdrachtgevers als de potentiële gebruikers in de 
praktijk. 
 
Achteraf kan worden geconcludeerd dat de gekozen werkwijze zeer succesvol is geweest. 
De korte periode tot de eerste implementatie heeft geleid tot interessante resultaten en de 
mogelijkheid om binnen het eerste jaar het model al te evalueren. Via deze resultaten en 
de evaluatie van de eerste sectoranalyse konden het BIM-maturity model en de initiële best 
practices verder worden aangescherpt. De inzichten die zijn verkregen vanuit de ruim 50 
organisaties vanuit verschillende deelsectoren, waren via een verlengd literatuuronderzoek 
zeer waarschijnlijk niet aan het licht gekomen. De relatief snelle doorlooptijd van de 
ontwerpcyclus, gevolgd door een nieuwe iteratie, heeft voor dit ontwerpproject daarom 
een positieve uitwerking gehad. 
 
Juistheid en volledigheid van uitgevoerde sectoranalyses 
De sectoranalyses zijn gebaseerd op één respondent per organisatie. Onvoldoende kennis, 
een persoonlijke bias of bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie kan zodoende hebben 
geresulteerd in niet volledig representatieve BIM-maturity scores. Aangezien deze scores 
zowel in positieve als negatieve zin kunnen afwijken, wordt aangenomen dat het 
sectorgemiddelde niet significant is beïnvloed. Bovendien zijn mede vanwege deze 
mogelijke afwijkingen de individuele scores van organisaties niet expliciet opgenomen in de 
sectorrapportages. Daarnaast speelt hierbij natuurlijk ook de vertrouwelijkheid van door 
respondenten verstrekte informatie een rol. 
 
Wanneer het doel zou zijn geweest om per organisatie een zeer betrouwbaar beeld van de 
BIM-maturity te schetsen, dan zouden meer respondenten een interview of enquête 
moeten uitvoeren. Bovendien zou de organisatie via een andere methode kunnen worden 
geanalyseerd, zoals een observatie van bedrijfsonderdelen of projecten. Via een observatie 
zouden de uitkomsten van interviews/enquêtes getoetst kunnen worden. Een dergelijke 
aanpak komt overeen met de werkwijze die is gehanteerd tijdens de BIM-maturity 
projectanalyses in diverse casestudies. 
 
Verder dient te worden opgemerkt dat de methode van dataverzameling tussen de beide 
sectoranalyses verschilt. Voor de eerste sectoranalyse zijn interviews uitgevoerd, waarvoor 
met hulp van een lijst met contactpersonen, respondenten actief zijn benaderd. De tweede 
sectoranalyse is echter uitgevoerd via een online enquête, waarbij respondenten niet actief 
zijn benaderd. Via verschillende communicatiekanalen van de brancheverenigingen is deze 
enquête kenbaar gemaakt, maar bij de deelname aan de enquête heeft persoonlijke 
motivatie een grote rol gespeeld. Hoewel de uitkomsten een vergelijkbaar beeld schetsen, 
zijn de sectoranalyses uit 2014 en 2016 dus niet direct met elkaar te vergelijken.  
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 Praktische implicaties 
Bevordering van het gebruik van het BIM-maturity model 
Beheer van het model in de komende jaren is van belang. Hiervoor zijn financiële middelen 
onontbeerlijk. Volgens de leden van de werkgroep maturity heeft het BIM-maturity model 
potentie voor een betaalde enquêtevariant. Er zou een eenvoudige BIM-maturity scan 
kunnen worden aangeboden via een website. Dit is een laagdrempelige methode om veel 
BIM-maturity data te verzamelen. Voor bedrijven die een uitvoerige analyse wensen, kan 
een betaalde variant worden aangeboden.  
 
Bovenstaande vereist wel dat er nog een automatiseringsslag dient plaats te vinden in de 
verwerking en analyse van BIM-maturity data. Om de toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid van het BIM-maturity model te garanderen, is het van belang dat 
partijen bijv. via een website een BIM-maturity analyse kunnen doorlopen. Vervolgens 
moet er automatisch een digitaal rapport worden gegenereerd, waarin de antwoorden op 
de online enquête zijn verwerkt tot BIM-maturity scores en hun betekenis. Deze 
automatiseringsslag vereist programmeerwerk door een 
webontwikkelaar/softwareontwerper. Mogelijk zijn er studenten vanuit IT-gerichte 
opleidingen die een dergelijke opdracht als project of als bijbaan kunnen uitvoeren. 
Vanwege beperkingen in tijd en financiële middelen is deze online automatisering van de 
BIM-maturity tool nog niet tijdens het PDEng-traject van de grond gekomen. Het heeft 
echter wel de aanbeveling om hier in een vervolgtraject nadrukkelijk op in te zetten. 
 
Er dient te worden opgemerkt dat tijdens het BIM-maturity PDEng-traject al diverse 
disseminatie-activiteiten zijn uitgevoerd ter bevordering van het gebruik van de 
(gegenereerde resultaten) van het BIM-maturity model en best practices. Een overzicht van 
disseminatie-activiteiten is opgenomen in Bijlage IX. 
 
Interpretatie van BIM-maturity scores 
Door verschillende typen organisaties kunnen de BIM-maturity scores verschillend worden 
geïnterpreteerd. Dit is ook diverse malen onderdeel van discussie geweest binnen de 
werkgroep maturity van de BIR.  
 
Per definitie is een hoog BIM-maturity niveau natuurlijk beter dan een laag BIM-maturity 
niveau, maar een individuele organisatie kan aan maturity scores een andere waarde 
hechten. Het is juist van belang dat de scores worden geïnterpreteerd binnen de context 
van de organisatie en dat op basis van de doelstellingen op het gebied van BIM wordt 
bepaald in hoeverre de behaalde scores overeenkomen met het gewenste niveau. Deze 
toepassing van het BIM-maturity model als strategisch instrument vormt één van de 
kernwaarden.  
 
Ter illustratie is het bijvoorbeeld denkbaar dat voor een zeer kleine organisatie een aantal 
BIM-faciliteiten niet beschikbaar zijn. Een laag maturity niveau op dat aspect zal dan 
mogelijk overeenkomen met het gewenste niveau. Ook de specifieke discipline kan invloed 
hebben op de betekenis van maturity niveaus, mede in het licht van het generieke karakter 
van het BIM-maturity model. Zo is uit de resultaten van de sectoranalyses bijvoorbeeld 
gebleken dat het merendeel van de opdrachtgevers en eigenaren een relatief grote waarde 
hecht aan data en datastructuur. Op dit criterium wordt door deze deelsector de lat 
mogelijk hoger gelegd dan bij een aantal andere deelsectoren. 
Uiteindelijk is natuurlijk wel van belang dat de verschillende focus van de deelsectoren of 
typen organisaties niet leiden tot barrières in de samenwerking via BIM. Dit benadrukt 
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direct ook de meerwaarde van de ontwikkelde uitvoerige analyse op projectniveau, waarin 
risico’s binnen de samenwerking via BIM geïdentificeerd kunnen worden. 
 
BIM & inkoop- en toeleveringsprocessen 
Met een BIM kunnen specificaties van benodigde producten beter inzichtelijk worden 
gemaakt en zijn deze gegevens eenvoudiger uit te voeren (de toepassing “genereren van 
hoeveelheden vanuit het bouwmodel”). Hiermee worden processen ten aanzien van inkoop 
en toelevering ondersteund. Het uitvoeren van juiste en consistente informatie uit het 
bouwmodel is hierbij echter een belangrijke voorwaarde. Dit vereist dat partners en 
toeleveranciers over een voldoende BIM-volwassenheid beschikken om de juiste informatie 
aan het model te kunnen toevoegen en om verder te kunnen werken met 
informatie/deelmodellen van andere partijen.  
 
Het ontwikkelde BIM-maturity model levert een belangrijke bijdrage om BIM-competenties 
van betrokken partners en toeleveranciers inzichtelijk te maken. Met name de ontwikkelde 
audit op projectniveau heeft binnen het PDEng-traject aangetoond hiervoor grote potentie 
te bezitten. Hoewel in de onderzochte casestudies de fase van inkoop en contractering al 
grotendeels was afgerond, werd door de partijen op de projecten beaamt dat inzicht in 
elkaars sterktes en zwaktes op BIM-gebied van grote meerwaarde is. Partijen beschouwden 
zichzelf als één integrale projectorganisatie en waren zeer bereid om elkaar te helpen om 
op het gewenste en benodigde BIM-maturity niveau te komen. In toekomstige casestudies 
zou het echter interessant zijn om de toepassing van het BIM-maturity model al ten tijde 
van de initiatiefase van een project in te zetten. Zodoende kan de meerwaarde voor 
inkoop- en toeleveringsprocessen verder worden uitgebreid.  
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 Beperkingen 
Onvoldoende consensus over de definitie van BIM 
In de rapportage van de BIM-maturity sectoranalyse 2014 is al opgemerkt dat verschillende 
deelsectoren ook verschillende (3D) beelden blijken te hebben bij de definitie van BIM. De 
rol van de 3D-weergave van een bouwmodel is hierbij regelmatig verschillend. Het 
merendeel van de deelsectoren is meer 3D-georiënteerd, terwijl opdrachtgevers en 
eigenaren meer objectgeoriënteerd zijn (en de 3D-representatie eventueel achterwege kan 
blijven). Daarnaast hebben ook de specifieke toepassingen binnen deelsectoren een sterke 
invloed op de BIM-perceptie (bijvoorbeeld verschillen in percepties van eigenaren en 
toeleveranciers). Deze factoren resulteren binnen de bouwsector in uiteenlopende beelden 
over wat BIM betekent. In diverse interviews is aangegeven dat er behoefte is aan een 
meer eenduidige BIM-definitie voor de gehele bouwsector. 
 
Het is van belang te realiseren dat de BIM-definitie die binnen dit PDEng-project is 
gehanteerd ten grondslag ligt aan de criteria van het BIM-maturity model. Hoewel de 
definitie is samengesteld vanuit verschillende bronnen, is het denkbaar dat partijen 
hierbinnen een specifieke oriëntatie hebben ten aanzien van BIM. Dit zal ook zijn weerslag 
hebben op de waarde die men hecht aan verschillende criteria binnen het model. 
Aangezien een breed organisatorisch perspectief ten aanzien van BIM is gekozen, zal een 
organisatie echter eenvoudig zelf een prioritering kunnen aanbrengen binnen de criteria en 
scores van het BIM-maturity model. 
  
Maturity van een organisatie versus maturity van een BIM-toepassing 
De uitkomsten van de sectoranalyses zijn gebaseerd op BIM-maturity Scores op 
organisatieniveau, terwijl er binnen de organisatie nog veel verschillen kunnen zijn ten 
aanzien van maturity van toepassingen. Sommige toepassingen zijn al ver ontwikkeld, 
terwijl anderen mogelijk nog pas worden gebruikt, er niet veel consensus over is, er geen 
procedures/werkinstructies voor zijn opgesteld, de software wellicht onvoldoende geschikt 
is voor deze toepassing, etc. Om deze reden is dit PDEng-project gestart met het doel om 
via het BIM-maturity model een maturity niveau per toepassing te kunnen vaststellen. Dit is 
tijdens de implementatiefase echter losgelaten, omdat bleek dat respondenten 
onvoldoende onderscheid konden maken tussen maturity van toepassingen. Over het 
algemeen hebben respondenten een beeld van het niveau binnen hun organisatie, welke 
wordt gereflecteerd in hun antwoord. In slechts enkele gevallen, bijv. tijdens de uitvoerige 
gesprekken met meerdere personen op de casestudies, kon worden achterhaald in 
hoeverre de maturity op het project overeenkomt met het niveau op andere projecten of 
binnen andere delen van de organisatie.  
 
De interpretatie van de BIM-maturity score is ook hier weer van belang. De organisatie zal 
moeten vaststellen of en hoe de geldigheid van de maturity score verschilt voor 
uiteenlopende toepassingen van BIM. 
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11. Conclusies & 
Aanbevelingen 

 Conclusies 
Het doel van het PDEng-traject was het ontwikkelen en toetsen van een BIM-maturity 
model en best practices voor de Nederlandse B&U en GWW sector. Hiertoe zijn, op basis 
van de behoefte vanuit de BIR en de NEVI, in paragraaf 2.4 de volgende ontwerpproducten 
gespecificeerd: 

1. Een BIM-maturity model. 
2. Best practices per deelsector. 
3. Een benchmark van het BIM-gebruik per deelsector. 
4. Aanbevelingen per deelsector t.a.v. ontwikkel- en implementatieprioriteiten. 

 
Hieronder is uiteengezet hoe aan deze ontwerpvraag is voldaan. 
 
Op basis van diverse bestaande BIM-maturity modellen en modellen die geschikt zijn voor 
het beoordelen van de volwassenheid en van samenwerking binnen de supply chain, is een 
nieuw BIM-maturity model ontworpen (1). Dit initiële model is toegepast in de 
sectoranalyse 2014, die met behulp van een interviewinstrument is afgenomen bij ruim 50 
organisaties binnen de B&U en GWW sector (3). Het interviewinstrument bleek bovendien 
uitermate geschikt om uitgebreide informatie over BIM-toepassingen, drijfveren en 
barrières (best practices) te verzamelen (2).  
 
Op basis van de opgedane ervaring en uitvoerige evaluatie is het BIM-maturity model 
doorontwikkeld voor de sectoranalyse 2016 (1). Ten behoeve van deze sectoranalyse is het 
BIM-maturity model vertaald naar een online enquête-instrument. Via deze enquête is een 
tweede benchmark van het BIM-gebruik per deelsector verkregen (3). Wat betreft de best 
practices kon in de enquête nog aandacht worden besteed aan barrières die het gebruik en 
de implementatie van BIM belemmeren (2). Bovendien is deze tweede versie van het BIM-
maturity model gebruikt voor uitvoerige analyse van BIM-maturity en best practices binnen 
twee casestudies. Deze tweede versie van het BIM-maturity model is opgenomen Bijlage X. 
 
Via bovenstaande toepassingen is het BIM-maturity model uitgebreid in de praktijk getoetst 
en heeft het z’n waarde aangetoond als tool voor organisaties om onder meer hun eigen 
niveau in te schalen, prioriteiten voor verbetering te identificeren en geschiktheid van 
partners en toeleveranciers op projecten te beoordelen i.v.m. samenwerking en 
inkoopprocessen. Daarnaast geeft een aggregatie van resultaten op (deel)sectorniveau 
input voor brancheverenigingen om ontwikkel- en implementatieprioriteiten op 
sectorniveau te identificeren. In de rapportages van de sectoranalyses 2014 en 2016 zijn 
aanbevelingen uitgewerkt met ontwikkel- en implementatieprioriteiten voor de BIR en 
onderliggende brancheverenigingen die binnen de BIR zijn vertegenwoordigd (4). Deze 
aanbevelingen kunnen worden gebruikt om passend stimuleringsbeleid op het gebied van 
BIM te voeren. 
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 Aanbevelingen 

11.2.1. Aanbevelingen voor de praktijk 
Op basis van de uitgevoerde sectoranalyses in 2014 en 2016 zijn hieronder een vijftal 
aanbevelingen voor de praktijk uitgewerkt. Voor de specifieke beschrijvingen en context 
van de sectoranalyses, wordt verwezen naar de rapportages in Bijlage IV en Bijlage VII. 
 
Uniformeren BIM-definitie en deze vertalen naar deelsectoren en specifieke contexten 
Zoals in de discussie staat beschreven, is er onvoldoende consensus over de definitie van 
BIM. Dit zorgt ervoor dat verschillende disciplines of deelsectoren ook uiteenlopende 
beelden en verwachtingspatronen hebben ten aanzien van BIM. 
 
Voor de brancheverenigingen en de Bouw Informatie Raad is een belangrijke rol weggelegd 
om, op basis van een breed draagvlak vanuit alle deelsectoren, de definitie en de potentie 
van BIM uit te dragen. Dit kan organisaties helpen om zich bewuster te worden van de 
betekenis (meerwaarde) van BIM voor de gehele bouwketen. Tegelijkertijd moet vanuit de 
bredere definitie ook invulling worden gegeven aan de specifieke vertaling van de BIM-
definitie naar de diverse deelsectoren. 
 
Daarbij is het aan te bevelen om aandacht te besteden aan bepaalde contexten, zoals bij 
geïntegreerde contracten en ketensamenwerking, waarin BIM beter tot zijn recht komt dan 
in meer traditionele contexten. Integratie van het bouwproces en bevordering van 
gezamenlijke (projectoverstijgende) prestaties zijn voorbeelden van voordelen die BIM juist 
binnen deze contexten kan opleveren (Adriaanse, 2014).  
 
Bevorderen BIM-kennisontwikkeling en -deling 
Dat onvoldoende kennis en ervaring de snelheid van implementatie en uitbreiding van 
toepassingen belemmert, wordt door sommige respondenten uit de sectoranalyses als feit 
beschouwd (de invoering van BIM is immers een leertraject), terwijl anderen het wel als 
barrière kwalificeren. De bouwsector heeft nog een hele weg te gaan naar een “mature” 
BIM-gebruik. De stappen die hierbij gezet worden hebben betrekking op een uitbreiding 
van het aantal BIM-toepassingsgebieden en het vergroten van de BIM-volwassenheid van 
zowel nieuwe als reeds geïmplementeerde toepassingen. Dit maakt duidelijk dat de 
ontwikkeling van BIM-kennis en ervaring aandacht behoeft. Om werknemers de transitie te 
laten maken naar het werken met BIM, is educatie en training daarom onmisbaar. Vanuit 
de praktijk blijkt dat de persoonlijke begeleiding op een BIM-project hierbij als speerpunt 
kan worden beschouwd. Door de meer algemene educatie en training te laten aansluiten 
bij specifieke toepassing in de praktijk, kan volgens vele ondervraagde BIM-
verantwoordelijken de steilste leercurve worden bereikt.  
 
Brancheverenigingen en de Bouw Informatie Raad kunnen op dit punt een bijdrage leveren 
door de kennis over BIM-volwassenheid (de aspecten van het BIM-maturity model) en best 
practices (met name BIM-toepassingen, drijfveren, barrières en manieren om barrières te 
slechten) te delen met organisaties in de bouwsector. In het bijzonder dient aandacht te 
worden gegeven aan het belang van gestructureerde educatie, training en ondersteuning. 
Daarbij dienen de valkuilen van een ad hoc benadering te worden benadrukt. Bij partijen 
die aangeven persoonlijke begeleiding op BIM-projecten te bieden (“training on the job”), 
wordt dit vaak alleen geboden wanneer een projectmedewerker hierom vraagt en wanneer 
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er voldoende capaciteit van experts of ervaren gebruikers beschikbaar is. Vaak beschikken 
deze partijen niet over een gestructureerd aanbod van educatie of training (vanuit de eigen 
organisatie of aangeboden door externen). Wellicht zijn best practices op het gebied van 
educatie, training en ondersteuning te delen via online publicaties. Zo kan door middel van 
deze best practices worden aangegeven wat partijen op het gebied van educatie/training 
kunnen aanbieden en waarom dit van belang is (welke voordelen levert dit op). Bovendien 
moeten deze best practices duidelijk maken hoe educatie, training en ondersteuning 
binnen de organisatie kan worden ingevoerd. 
 
Daarnaast kan de BIM-kennisontwikkeling van studenten aan onderwijsinstellingen worden 
bevorderd, niet alleen door studenten te onderwijzen in best practices en BIM-
volwassenheidsaspecten, maar ook door studenten dergelijke zaken te laten onderzoeken 
(zoals met masterstudenten van de Universiteit Twente is gedaan in het kader van de 
sectoranalyse 2014). De huidige inspanningen van de BIR op dit vlak richten zich met name 
op trajecten bij HBO-kennisinstellingen. Gezien de vele BIM-gerelateerde onderzoeken en 
afstudeeropdrachten die worden uitgevoerd aan hogescholen en universiteiten, verdient 
het aanbeveling om gelegenheden te faciliteren waarbij afstudeerders en onderzoekers 
onderzoeksresultaten kunnen delen met de praktijk (en met elkaar). Hierbij wordt niet 
alleen kennis uitgewisseld, maar kan vanuit de praktijk wellicht ook een behoefte voor 
aanvullend onderzoek worden gecommuniceerd. 
 
(Door)Ontwikkeling standaarden 
Bij het steeds sterkere integrale karakter van BIM wordt de uitwisseling van gegevens 
tussen verschillende partijen en systemen steeds crucialer. Met de term integraal wordt 
hierbij gedoeld op de samenwerking van diverse partijen (disciplines) over de gehele 
levenscyclus van een object. De uitgevoerde sectoranalyses hebben uitgewezen dat deze 
samenwerking wordt belemmerd door een gebrek aan goed ontwikkelde en (in software) 
geïmplementeerde standaarden. Hierbij gaat het zowel om informatiestandaarden 
(universele ”taal”) als om uitwisselingsstandaarden (universele dataformats). Organisaties 
geven aan dat zij gebaat zijn bij eenduidige standaarden die de interoperabiliteit faciliteren. 
Een prioriteit voor het verder aanwakkeren van de BIM-ontwikkeling is dan ook de verdere 
ontwikkeling en implementatie van standaarden die deelsectoren overstijgen. De parallelle 
ontwikkeling van standaarden die focussen op een specifiek deel van de markt, vormt 
hierbij een mogelijke valkuil. Dit hoeft niet te leiden tot problemen in de samenwerking, 
mits er voldoende afstemming plaatsvindt met andere deelsectoren en met ontwikkelingen 
op (inter)nationaal niveau.  
 
De BIR kan op dit punt bijdragen door aandacht te besteden aan de wijze waarop 
ontwikkelde standaarden concreet worden toegepast en te wijzen op de voordelen die de 
standaarden bieden. Door aansluiting te zoeken bij concrete toepassing van standaarden in 
praktijksituaties, kan draagvlak worden gecreëerd voor een succesvolle adoptie van de 
standaarden. Daarbij is het ook van belang te onderzoeken waar de complexiteit in het 
toepassen van standaarden precies zit. Ervaren partijen dat standaarden te complex zijn 
gedefinieerd of onvoldoende zijn toegelicht? Ervaren partijen de implementatie en het 
gebruik van de standaarden als complex? Of is de complexiteit gelegen in problemen met 
de aansluiting van de standaarden op gebruikte software? Dit zijn slechts een aantal vragen 
op dit punt die om opheldering vragen. 
 
Stimuleren intersectorale samenwerkingsverbanden 
Een van de belangrijkste barrières voor de implementatie en het gebruik van BIM is een 
onvoldoende BIM-volwassenheidsniveau van partijen. Het blijkt dat de 
volwassenheidsniveaus van partijen binnen een project niet voldoende op één lijn liggen 
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om succesvol via BIM samen te werken en de verwachte meerwaarde, onder meer ter 
ondersteuning van inkoop- en toeleveringsprocessen, te realiseren. De ontwikkeling die 
partijen doormaken op het gebied van BIM lopen sterk uiteen. Er zijn dan ook verschillende 
factoren die de ontwikkeling van BIM in een organisatie beïnvloeden, waaronder de 
financiële situatie (mogelijkheid tot investeringen) en de omvang van de organisatie 
(mogelijkheid om bijvoorbeeld een BIM-Competence Center op te zetten dat de BIM-
ontwikkeling vorm geeft, implementeert en begeleidt binnen de organisatie). Wat betreft 
de omvang van organisaties kan nog worden opgemerkt dat grotere organisaties weliswaar 
meer capaciteit hebben om de BIM-ontwikkeling te organiseren, maar daarentegen vaak 
minder slagvaardig kunnen veranderen in vergelijking met kleinere organisaties.  
 
Voor brancheorganisaties ligt er een taak om samenwerkingsinitiatieven tussen 
organisaties in de eigen en andere deelsectoren te stimuleren. Meerdere ondervraagde 
partijen hebben aangegeven zich steeds meer te richten op een langetermijnsamenwerking 
met ketenpartners, waarbij (BIM-) werkwijzen projectoverstijgend worden afgestemd en 
geoptimaliseerd. Deze samenwerking versterkt het onderlinge vertrouwen en de 
onderlinge transparantie, waarmee de bereidheid tot kennisdeling zal toenemen.  
 
De aanbevelingen op het gebied van intersectorale samenwerking kunnen aansluiting 
vinden bij de beschreven aanbevelingen onder “bevorderen BIM-kennisontwikkeling en -
deling”. Zo kunnen de gedeelde best practices specifieker ingaan op de samenwerking van 
partijen uit de verschillende deelsectoren, de samenwerking van partijen met verschillende 
BIM-volwassenheidsniveaus en het benodigde BIM-volwassenheidsniveau om deze best 
practices te implementeren. 
 
Formalisatie standaardbeschrijvingen ondersteunen 
Het formaliseren (binnen een organisatie) van taken, verantwoordelijkheden, processen en 
procedures in de nieuwe BIM-werkomgeving is een aandachtspunt bij de ontwikkeling van 
BIM. Uit de uitgevoerde sectoranalyses blijkt dat dit aspect doorgaans achterblijft in 
vergelijking met andere bevraagde BIM-aspecten. Het gevaar hierbij is dat het functioneren 
van BIM afhankelijk wordt van persoonlijke competenties op een project. Daarbij kan het 
verlies van een BIM-expert een grote impact hebben op allerlei BIM-processen die een rol 
spelen in de organisatie. Daarom is het aan te bevelen om taken, verantwoordelijkheden, 
processen en procedures formeel vast te leggen. De voorspelbaarheid en betrouwbaarheid 
van de BIM-processen wordt hiermee gestimuleerd.  
 
Op het gebied van formalisatie van taken, verantwoordelijkheden, processen en procedures 
voor het werken met BIM, kunnen de BIR en brancheverenigingen bijdragen door het 
belang ervan uit te dragen. Het opstellen van dergelijke standaardbeschrijvingen moet 
immers vooral vanuit organisaties zelf worden opgepakt. Wel zouden organisaties in de 
bouwsector handvatten geboden kunnen worden door (universele) standaard-
beschrijvingen te verspreiden van processen en procedures, waaraan organisaties zelf 
verdere concrete invulling kunnen geven. Daarbij is van belang om inzichtelijk te maken hoe 
partijen tot standaard procesbeschrijvingen kunnen komen, welke elementen van belang 
zijn en hoe je vervolgens de procesbeschrijvingen in gebruik neemt. 

11.2.2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
Continueren BIM-maturity activiteiten 
Een belangrijk deel van de meerwaarde van het BIM-maturity onderzoek is gelegen in het 
monitoren van BIM-volwassenheid en BIM-ontwikkelingen over een periode van jaren. 
Tijdens de onderzoeksperiode, die in mei 2014 is gestart en eind 2016 is geëindigd, is de 
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BIM-maturity van de Nederlandse B&U- en GWW-sector tweemaal onder de loep 
genomen. De eerste sectoranalyse is door middel van interviews uitgevoerd in het najaar 
van 2014. De tweede sectoranalyse betrof de BIM-maturity enquête 2016. De 
ontwikkelingen over langere periode zijn echter nog beperkt zichtbaar in het tijdsbestek 
van zo’n anderhalf jaar; de periode tussen beide uitgevoerde sectoranalyses.  
 
De uitgevoerde analyses hebben wel bijgedragen aan de ontwikkeling en toetsing van een 
BIM-maturity instrument, waarmee in potentie de komende jaren nieuwe analyses 
uitgevoerd kunnen worden. Een regelmatige sectorbrede analyse van de BIM-maturity 
maakt het mogelijk om ontwikkelingen in de sector, en in onderliggende deelsectoren, 
blijvend te monitoren. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen bovendien input 
leveren voor beleidsvorming van onder meer de BIR en brancheverenigingen in de B&U- en 
GWW-sector. Daarom is het wenselijk om het BIM-maturity onderzoek te continueren 
door, met een frequentie van bijvoorbeeld eens per twee jaar, een sectorbrede BIM-
maturity analyse uit te voeren.  
 
Generaliteit van het model: Nederland versus buitenland 
Verder moet worden benadrukt dat de bevindingen van het BIM-maturity onderzoek zijn 
gebaseerd op de situatie en context van de Nederlandse B&U en GWW-sector. Het is 
daarom interessant om in een bredere context, binnen Europa of wereldwijd, onderzoek te 
doen naar de bruikbaarheid van het BIM-maturity model en te analyseren in hoeverre het 
model vergelijkbare uitkomsten geeft ten aanzien van volwassenheid in het gebruik van 
BIM. 
 
Correlatie tussen BIM-maturity en performance van BIM op project- en organisatieniveau 
Een stijging van de BIM-maturity is natuurlijk geen doel op zich. Daarom is het van belang 
om te onderzoeken in hoeverre een toenemende BIM-maturity ook leidt tot een 
toenemende performance van BIM binnen uitgevoerde projecten. Ook kan daarbij de vraag 
worden gesteld in welke mate verschillende aspecten van BIM (de criteria van het BIM-
maturity model) hierin in meer of mindere mate een rol spelen. Deze aspecten kunnen 
wellicht worden aangemerkt als KPI’s voor de prestaties op BIM-gebied. 
 
Een aspect dat hiermee samenhangt, is het verschil tussen gemeten BIM-maturity op 
projectniveau en de BIM-maturity van een specifiek organisatiedeel of een specifiek 
project. Daarom wordt aanbevolen om te onderzoeken hoe de deling van kennis en 
competenties op het gebied van BIM plaatsvindt van organisatiedeel naar organisatiedeel 
en van project naar project. Ook de disseminatie van BIM-kennis en competenties tussen 
bouwers en toeleveranciers dient te worden beschouwd. 
 
Up-to-date houden van BIM-maturity & best practices o.b.v. voortgaande ontwikkelingen 
In tegenstelling tot het gebruik van BIM als 3D-ontwerptool, ontwikkelt BIM zich in de 
laatste jaren steeds meer tot een allesomvattend project informatie systeem; een database 
met informatie over bouwelementen, hun eigenschappen en onderlinge relaties. De 
informatie in een dergelijke database vormt een nuttige bron van informatie in alle fasen 
van de levenscyclus van een asset, waaronder beheer- en onderhoudstoepassingen 
(McArthur, 2015; Miettinen & Paavola, 2014). Uit de uitgevoerde sectoranalyses blijkt dat 
de toepassingen binnen beheer en onderhoud steeds prominenter in het toekomstbeeld 
van de respondenten voorkomen. Vanwege deze verwachte transitie zal blijvend moet 
worden onderzocht of deze veranderingen voldoende worden ondervangen middels de 
criteria en beschrijvingen van het BIM-maturity model. Vanuit de literatuur worden een 
aantal uitdagingen genoemd die bij verdere ontwikkeling van BIM een rol spelen, zoals  
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 de informatieoverdracht van een BIM naar systemen voor beheer- en onderhoud 
(McArthur, 2015); 

 het omgaan met onzekerheden die zich voortplanten binnen het bouwmodel en 
bijbehorende documentatie (Miettinen & Paavola, 2014); 

 het in een vroeg stadium van een project voldoende nauwkeurig kunnen 
specificeren van informatie die benodigd is in de beheer- en onderhoudsfase 
(Brooks & Lucas, 2014); 

 de interoperabiliteit van verschillende (deel)modellen en systemen voor planning, 
calculatie, ERP, asset management e.d. (Miettinen & Paavola, 2014); 

 het bewerkstelligen dat mensen de benodigde motivatie en vaardigheden hebben 
om met nieuwe technologie te kunnen werken, onder meer gericht op 
toepassingen van draadloze technologie op de bouwplaats (Arayici et al., 2011; Lu, 
Huang, & Lee, 2011). 

 
Bovengenoemde ontwikkelingen, evenals andere mogelijk niet voorziene ontwikkelingen, 
zullen ook het beeld van best practices binnen deelsectoren veranderen. Een regelmatige 
update van het BIM-maturity model en best practices is daarom een belangrijke 
aanbeveling om de bruikbaarheid van de ontwerpproducten vanuit het BIM-maturity 
PDEng-project voor de toekomst te behouden. 
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Bijlage I Scenario’s voor het gebruik 

Het in kaart brengen van scenario’s voor het gebruik van het BIM-maturity model draagt bij 
aan de verkenning van eisen van stakeholders. De scenario’s stimuleren namelijk om na te 
denken over allerlei aspecten die tijdens het operationele gebruik worden vereist. Een 
uitgewerkt scenario geeft antwoord op vragen als: wat moet het ontwerp kunnen en hoe 
zou een stakeholder er gebruik van willen maken? Conform de systematiek van Hull et al. 
(2011) worden de scenario’s voor het gebruik van het BIM-maturity model hieronder 
weergegeven als hiërarchie van doelen. Vanaf de linkerzijde start de boom met het 
einddoel, welke is ontrafeld in een aantal subdoelen en sub-subdoelen. 
 

Figuur 26 – Scenario voor het gebruik van het eindproduct van het BIM-maturity PDEng-project, inclusief afgeleide gebruikerseisen 
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Bijlage II Definitie maturity niveaus 

Hieronder zijn o.b.v. Siriwardena et al. (2005), Lockamy and McCormack (2004) en 
Vaidyanathan and Howell (2007) de karakteristieken opgesomd die de basis vormen voor 
de definities van de niveaus. Zie voor de uitwerking paragraaf 4.4. 
 
 
 

Maturity niveau 1 – Initieel 
Maturity model SPICE model 

 
(Siriwardena et al., 2005) 

Supply chain management process 
maturity model 
(Lockamy & McCormack, 2004) 

Benaming niveau Initial / chaotic Ad hoc 
Karakteristieken  Weinig focus op het proces 

 Inzicht en voorspelbaarheid van 
projecten zijn slecht 

 Good Practices op projectniveau 
worden niet herhaald en zijn niet 
geïnstitutionaliseerd binnen het 
bedrijf 

 Good Practices worden 
belemmerd door ineffectieve 
planning en coördinatie 

 Personeel of de supply chain kan 
de beloften van de organisatie 
vaak niet waarmaken, wat kan 
leiden tot crises 

 Projecten (tijdens een crisis) 
worden gedreven door 
individuen die er alles aan doen 
om het werk gedaan te krijgen en 
daardoor procedures loslaten 

 Tijd en kosten worden doorgaans 
sterk gecontroleerd, maar dit kan 
leiden tot compromissen in de 
kwaliteit 

 Projectsucces is volledig 
afhankelijk van de kwaliteiten 
van de manager en de 
competenties van het 
projectteam 

 Processen veranderen gedurende 
het werk en zijn daardoor 
onvoorspelbaar 

 Prestatie hangt af van individuele 
bekwaamheden i.p.v. de 
organisatorische bekwaamheden 

 Supply chain en zijn toepassingen 
zijn ongestructureerd en slecht 
gedefinieerd 

 Procesmaatregelen zijn niet 
aanwezig 

 Functies en organisatiestructuren 
zijn niet gebaseerd op 
horizontale supply chain 
processen 

 Prestatie van processen is 
onvoorspelbaar 

 Doelen, indien gedefinieerd, 
worden vaak niet gehaald 

 Weinig functionele 
samenwerking  

 Tevredenheid van de klant is laag 
 (SCM kosten zijn hoog) 
 

 
Supply chain aspecten vanuit 
Vaidyanathan en Howell (2007): 
 Samenwerking tussen bedrijven 

binnen een project is ad-hoc en 
meer reactief dan proactief 

 Informatiestromen zijn 
ongestructureerd 

 Er is geen zicht in de 
verschillende communicatielijnen 

 Er is geen samenwerking tussen 
verschillende bedrijfsonderdelen 
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Maturity niveau 2 – Gemanaged 
Maturity model SPICE model 

 
(Siriwardena et al., 2005) 

Supply chain management process 
maturity model 
(Lockamy & McCormack, 2004) 

Benaming niveau Planned and tracked Defined 
Karakteristieken  Een zekere mate van 

voorspelbaarheid binnen 
projecten 

 Beleid en procedures zijn 
vastgesteld voor het managen 
van belangrijke projectgebonden 
processen. Hiermee kunnen 
succesvolle toepassingen in de 
organisatie worden herhaald 

 Een procesplanning wordt 
gehanteerd voor aanvang van het 
project 

 Tijdens de uitvoering van het 
project worden activiteiten 
geëvalueerd en verbeterd 

 Realistische beloften richting de 
opdrachtgever en de supply 
chain, gebaseerd op vorige 
projecten en de vereisten in het 
huidige project 

 Managers beheersen zowel 
kwaliteit en functionaliteit als tijd 
en kosten 

 Problemen bij het voldoen aan 
de beloften/het contract worden 
geïdentificeerd op het moment 
dat ze zich voordoen 

 De integriteit van het projectplan 
en de –eisen worden gedurende 
het project vastgehouden 

 Standaarden zijn gedefinieerd en 
organisaties verzekeren zich 
hieraan te houden 

 Samenwerking met supply chain 
partners om een sterke relatie op 
te bouwen 

 Processen voor goed 
projectmanagement worden 
gepand, gevolgd en verbeterd op 
ieder project. Hierdoor is ieder 
project binnen de organisatie 
voorspelbaar 

 Managementprocessen tussen 
verschillende projecten kunnen 
verschillen. Ieder team vormt en 
versterkt hun eigen processen 

 Basis SCM-processen zijn 
gedefinieerd en gedocumenteerd 

 Functies en de organisatie blijven 
traditioneel 

 Prestatie van processen wordt 
beter te voorspellen 

 Doelen worden geformuleerd, 
maar vaker niet dan wel gehaald 

 Aangrenzende belangen en 
concurrerende doelstellingen 
zorgen ervoor dat het 
overwinnen van functionele 
belemmeringen veel inspanning 
kost 

 Tevredenheid van de klant is 
verbeterd, maar nog steeds laag 

 (SCM kosten blijven hoog) 
 

 
Supply chain aspecten vanuit 
Vaidyanathan en Howell (2007): 
 Er wordt functioneel gekeken 

naar informatie uit verschillende 
projecten binnen de context van 
een enkel bedrijf (bijv. een 
onderaannemer die afstemt op 
de behoeften van meerdere 
hoofdaannemers uit diverse 
projecten) 
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Maturity niveau 3 – Gedefinieerd 
Maturity model SPICE model 

 
(Siriwardena et al., 2005) 

Supply chain management process 
maturity model 
(Lockamy & McCormack, 2004) 

Benaming niveau Good practice sharing Linked 
Karakteristieken  Een goed gedefinieerd proces 

met standaard beschrijvingen en 
modellen voor het uitvoeren van 
het werk, methoden om te 
verifiëren of het werk goed is 
gedaan en afrondingscriteria die 
inzicht bieden in de voortgang.  

 Management heeft goed inzicht 
in de voortgang van projecten 

 Kwaliteit en functionaliteit van 
alle projecten worden goed 
bijgehouden 

 De organisatie ontwikkelt 
capaciteiten om Good practices 
vast te leggen en te delen over 
de gehele organisatie i.p.v. op 
lokale basis. (dit toepassen op 
een lager maturity niveau is 
risicovol en onsuccesvol 

 Processen van alle activiteiten 
worden gedocumenteerd en 
geïntegreerd in de organisatie 

 De projecten maken gebruik van 
een goedgekeurde, specifiek 
gemaakte versie van een 
standaard organisatorische 
processen. Dit maakt het 
mogelijk om Good practices te 
gebruiken 

 Dit niveau representeert een 
doorbraak: Gebruik van SCM met 
strategische intentie en met 
resultaat 

 SCM-functies en structuren 
worden geïmplementeerd naast 
en bovenop de traditionele 
functies 

 Toeleveranciers 
(projectmanagers/-
onderhandelaars) en klanten 
vormen een team die 
gemeenschappelijke SCM 
maatregelen delen en doelen 
opstellen met horizontaal effect 
in de supply chain 

 Prestatie van processen wordt 
betrouwbaarder en doelen 
worden vaker gehaald 

 Inspanningen m.b.t. continue 
verbetering van prestatie en het 
elimineren van foutbronnen, 
beginnen vorm te krijgen 

 Opdrachtgevers worden 
betrokken in inspanningen om 
procesverbetering door te voeren 

 Aanzienlijke verbetering in de 
tevredenheid van de 
opdrachtgever 

 Vertrouwen en overtuiging m.b.t. 
organisatiedoelen binnen de 
organisatie groeit ten koste van 
frustraties 

 (SCM kosten beginnen te dalen) 
 
 
Supply chain aspecten vanuit 
Vaidyanathan en Howell (2007): 
 Tools en processen voor 

samenwerking tussen afdelingen 
en projecten en partners zijn 
beschikbaar en worden 
geadopteerd: Multi-
projectintegratie en functionele 
integratie 
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Maturity niveau 4 – Kwantitatief gemanaged 
Maturity model SPICE model 

 
(Siriwardena et al., 2005) 

Supply chain management process 
maturity model 
(Lockamy & McCormack, 2004) 

Benaming niveau Quantitatively controlled Integrated 
Karakteristieken  Objectief meten van producten 

en processen o.b.v. de 
procesdiscipline die op het derde 
niveau is opgedaan 

 Variaties in procesprestaties 
worden verkleind, zodat ze 
binnen acceptabele grenzen 
blijven 

 De risico’s die komen kijken bij 
het opklimmen van de leercurve 
kunnen worden gemanaged, bijv. 
risico’s door het aannemen van 
nieuwe type projecten of nieuwe 
afspraken op het gebied van 
inkoop en de supply chain 

 Er is een programma vastgesteld 
die over alle projecten de 
productiviteit en kwaliteit van 
belangrijke 
bouwprocesactiviteiten meet. 
Hierdoor ontstaat een objectieve 
basis voor het meten van het 
product, het proces, de 
tevredenheid van de 
opdrachtgever en de mate van 
harmonie binnen de supply chain 

 Organisaties hebben de 
bekwaamheid om 
kwaliteitsdoelen te stellen voor 
het product, het proces en de 
relaties in de supply chain 
 

 Supply Chain management is 
onderdeel van de 
organisatiestrategie 

 Samenwerking tussen het bedrijf 
en de leveranciers vindt plaats op 
procesniveau 

 Traditionele functies verdwijnen 
ten koste van functies en 
procedures in relatie tot de 
supply chain 

 SCM maatregelen en 
managementsystemen zijn 
diepgeworteld in de organisatie  

 Geavanceerde SCM-toepassingen 
krijgen vorm, zoals vooruitkijken 
en plannen in samenspraak met 
de opdrachtgever en leveranciers 

 Prestatie van processen is 
voorspelbaar en de 
betrouwbaarheid wat betreft het 
behalen van doelen is groot 

 Doelen voor procesverbetering 
worden in teamverband 
vastgesteld en hier wordt met 
vertrouwen naar toe gewerkt. 

 Gezamenlijk geloof in 
doelstellingen en de 
tevredenheid van de klant 
worden competitieve voordelen 

 
 
Supply chain aspecten vanuit 
Vaidyanathan en Howell (2007): 
 (Er is een stabiele en inzichtelijke 

stroom van informatie binnen de 
supply chain) 
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Maturity niveau 5 – Optimaliserend 
Maturity model SPICE model 

 
(Siriwardena et al., 2005) 

Supply chain management process 
maturity model 
(Lockamy & McCormack, 2004) 

Benaming niveau Continuously improving Extended 
Karakteristieken  De gehele supply chain is 

gefocust op continue 
procesverbetering. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door gegevens 
over effectiviteit van processen 
te gebruiken om sterktes en 
zwaktes te identificeren en 
hierop te anticiperen  

 Middels samenwerking kunnen 
zwaktes in processen tijdig 
worden ingezien en worden 
verholpen, voordat problemen 
ontstaan 

 Gegevens over de effectiviteit 
van processen wordt gebruikt om 
kosten-batenanalyses uit te 
voeren voor nieuwe 
technologieën en voorgestelde 
veranderingen in 
organisatieprocessen. Door dit 
toegenomen inzicht in de 
processen, zijn organisaties in 
staat om grootschalige 
procesveranderingen te 
beoordelen 

 Innovaties die voortkomen uit 
Good practices op het vlak van 
organisatiemanagement worden 
geïmplementeerd 

 Projectteams binnen de supply 
chain analyseren tekortkomingen 
en stellen oorzaken hiervan vast 

 Bouwprocessen worden 
geëvalueerd om herhaling van 
fouten te voorkomen. De lessen 
die hieruit zijn geleerd, worden 
overgebracht naar andere 
projecten 

 

 Concurrentie is gebaseerd op 
‘multi firm’ supply chains 

 Samenwerking tussen wettelijk 
gescheiden partijen is routine op 
het niveau waar geavanceerde 
SCM toepassingen (overdracht 
van verantwoordelijkheden 
mogelijk zonder wettelijk 
eigendom) plaatsvinden 

 Multi firm SCM teams met 
gezamenlijke processen, doelen 
en een grote autoriteit, worden 
gevormd 

 Vertrouwen en onderlinge 
afhankelijkheid vormen het 
bindmiddel om de uitgebreide 
supply chain samen te houden 

 Een horizontale, klantgerichte en 
samenwerkingsgerichte cultuur is 
stevig geworteld 

 Prestatie van de processen en de 
betrouwbaarheid van het 
uitgebreide systeem worden 
gemeten 

 Gezamenlijke investeringen voor 
verbetering van het systeem 
worden gedeeld, evenals de 
opbrengsten 

 
 
Supply chain aspecten vanuit 
Vaidyanathan en Howell (2007): 
 Geavanceerde supply chain 

management toepassingen die 
onderdeel vormen van de 
organisatiecultuur: Multi-
bedrijfsintegratie 

 De supply chain functioneert als 
een netwerk van bedrijven die 
gezamenlijk opereren en de 
concurrentiestrijd aangaan. 

 Vertrouwen en onderlinge 
afhankelijkheid staan boven 
organisatorische en contractuele 
beperkingen 
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Bijlage III Overzicht BIM toepassingsgebieden 
(ontwerpproduct 2) 

Hieronder is een overzicht van BIM-toepassingsgebieden weergegeven, welke is opgesteld 
in het onderzoek naar uitgangspunten voor best practices (Computer Integrated 
Construction Research Program, 2013; Eastman et al., 2011). De toepassingen zijn getoetst 
door de leden van de werkgroep maturity van de BIR. Daarnaast heeft een optimalisatie 
van toepassingsdefinities plaatsgevonden met hulp van Mark den Heijer, BIM-specialist bij 
Ballast Nedam. 

Universele toepassingsgebieden BIM 
 

 3D ontwerpen: ruimtelijk ontwerpen tijdens verschillende ontwerpfasen (SO, VO, 
DO) 

 Genereren 2D-tekeningen o.b.v. 3D-modellen: De ontwerpinformatie in het 3D-
bouwmodel wordt gebruikt om, op ieder gewenst moment, consistente 2D-
tekeningen te produceren. 

 Visualiseren ontwerp o.b.v. 3D-modellen: gebruik van BIM faciliteert de 
ontwikkeling van een ruimtelijk en inzichtelijk ontwerp die 
gevisualiseerd/gecommuniceerd kan worden richting de opdrachtgever en andere 
projectpartners, maar ook intern.  

 3D-coördinatie (clash detection/raakvlakmanagement): een proces waarin 
software voor conflictdetectie wordt gebruikt tijdens het coördinatieproces door 
(input uit verschillende) bouwmodellen met elkaar te vergelijken. Hiermee kunnen 
conflicten tussen systemen/disciplines voortijdig worden geïdentificeerd, zodat op 
de bouwplaats problemen worden voorkomen.  

 Ontwerpen met verschillende disciplines aan één model: BIM als tool voor 
samenwerking met andere projectpartners, zodat deelontwerpen geïntegreerd 
kunnen worden in één bouwmodel. Alle projectinformatie (van bijv. constructeurs, 
mechanisch/werktuigbouwkundige ingenieurs, elektrotechnische ingenieurs, 
staalbouwers en prefab producenten) is toegankelijk en wordt beheerd binnen het 
bouwmodel. 

 Ontwerpreview & eventuele opmerkingen plaatsen: tweeledig, namelijk (a) 
ontwerp bekijken en (b) opmerkingen (markups) plaatsen. Een bouwmodel wordt 
gebruikt om het ontwerp te presenteren aan de belanghebbenden (intern, 
opdrachtgever, projectpartner) en hen de mogelijkheid te geven het ontwerp te 
evalueren. Dit levert mogelijke input voor verdere optimalisatie van het ontwerp in 
relatie tot de eisen van de opdrachtgever, maar ook in relatie tot de haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid van het ontwerp. 

 Uitwisseling gegevens met andere projectpartners/-disciplines: samenwerking en 
uitwisseling door, (a) ontvangen van gegevens in 3D-model, (b) delen van gegevens 
uit 3D-model. Hierdoor kan bijv. een effectieve clash detectie tussen disciplines 
worden uitgevoerd, of een geautomatiseerde constructie in een fabriek worden 
aangestuurd, zodat de bouwactiviteiten op locatie worden verminderd. Deze 
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toepassing vereist openheid tussen projectpartners onderling en bereidheid tot 
delen van informatie. 

 Genereren hoeveelheden uit 3D-model: in het ontwerpproces kan het bouwmodel 
worden gebruikt om nauwkeurige basishoeveelheden uit het bouwmodel te 
genereren. Het detailniveau van deze hoeveelheden is sterk afhankelijk van de 
opbouw van het model. De gegenereerde hoeveelheden kunnen informatie 
verschaffen t.b.v. het inkoopproces of als basis dienen voor financiële calculaties.  

 Kostenraming opstellen met het 3D-model (5D-model): Indien het bouwmodel van 
voldoende gedetailleerde informatie is voorzien, zijn er tools beschikbaar waarmee 
direct kostenramingen uitgevoerd kunnen worden in het bouwmodel. Hiervoor 
worden financiële kengetallen gekoppeld aan de objecten in het 3D-model.  

 
Bij de toepassingsgebieden per deelsector zijn bovenstaande universele 
toepassingsgebieden ook grijs gearceerd. 

Toepassingsgebieden BIM per deelsector 

Opdrachtgevers en eigenaren 
 Overheid (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) 
 Woningcorporaties 
 Projectontwikkelaars 
 Aannemer (B&O) 

 
 Inzicht in ontwerp- en uitvoeringsprocessen: gebruik van het bouwmodel om 

diverse processen en uitvoeringswerkzaamheden te volgen en te coördineren, 
waarmee projectplanning kan worden beheerd en bijgestuurd. Deze toepassing 
vereist een intensieve betrokkenheid van de opdrachtgever tijdens de planvorming 
en realisatie.  

 Om optimaal gebruik te maken van deze toepassing dient het bouwmodel te 
worden gekoppeld aan een projectplanning (4D-model). Hiermee kunnen de 
bouwfasen en -activiteiten inzichtelijk worden gemaakt, wat van belang is voor de 
bouwprocessen van de aannemer en voor effectief omgevingsmanagement. 

 Informatievoorziening tijdens de gebruiksfase (3D-informatie als input voor B&O 
of assetmanagementsysteem): 

 gegevens vanuit een BIM worden gebruikt om actuele, uniforme en betrouwbare 
objectinformatie in te winnen gedurende de levenscyclus. Deze gegevens leveren 
input voor analyses m.b.t. beheer en onderhoud, prestaties, maar ook voor 
processen als vergunningverlening of incidentmanagement. Met name in relatie tot 
de B&U-sector, kan een koppeling worden gemaakt met een onderhouds- en 
beheersysteem. Hierbij wordt nauwkeurigheid van de data gewaarborgd en de 
invoertijd van gegevens sterk verminderd. Ook relevant voor aannemer B&O bij 
contractuele verplichting voor onderhoud of operationele taken i.v.m. een soepele 
overdracht aan het eind van de contractduur.  

 Analyses t.b.v. assetmanagement, netwerkmanagement en crisismanagement: 
o Asset management (aanleg, beheer en onderhoud): het efficiënt managen 

van assets om een optimale waarde van deze bezittingen over de totale 
levensduur te waarborgen. Onderstaand een aantal deeltoepassingen: 
 Monitoren van prestatie (B&U-sector): sensortechnologie 

gekoppeld aan het bouwmodel assisteert bij het monitoren van 
prestaties van de faciliteit, waaronder energieverbruik, 
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luchtkwaliteit, veiligheid. De tool kan een waarschuwing geven of 
actie ondernemen als kritieke waarden worden overschreden. 

 Beheren systemen: gebruiken van BIM voor beheren/besturen van 
elementen of systemen in de faciliteit, zoals verlichting, elektrische 
installatie, klimaatsystemen, transportsystemen. 

 Registreren van de status van een asset (conditiemeting): BIM 
wordt gebruikt bij het registreren van de status van een faciliteit, 
bijvoorbeeld n.a.v. inspecties. Uitkomsten van de inspectie worden 
gekoppeld aan de betreffende objecten in het bouwmodel. 

o Netwerkmanagement (omgevingsmanagement, netwerkontwikkeling, 
netwerkmonitoring, wegverkeersmanagement, 
vaarwegverkeersmanagement en watermanagement): Deze toepassing 
heeft voornamelijk betrekking op de GWW-sector, waarbij stromen 
gestuurd/geregeld moeten worden. 

o Crisismanagement: dit kan betrekking hebben op losse assets (B&U) of 
netwerken (GWW). Analyses m.b.t. crisismanagement zijn gericht op het 
voorkomen, dan wel beheersen van calamiteiten. Hiervoor kunnen ook 
onderstaande scenariovoorspellingen worden gebruikt. 

 Ondersteunen besluitvorming: door toepassing van BIM kunnen ontwerpen in de 
conceptuele fase al verder worden uitgewerkt/gevisualiseerd, waarmee een betere 
verkenning en beoordeling van ontwerpalternatieven/ scenario’s mogelijk is. 

 Risicobeheersing (financieel): inzicht in de voortgang en risico’s van het project 
door eerdere en betrouwbaardere kostenramingen en verbeterde samenwerking 
binnen het projectteam middels het bouwmodel; 

 Monitoren eisen(verificatie) uit de vraagspecificatie: door voortdurende analyse 
van het bouwmodel t.a.v. de opgestelde eisen en lokale regelgeving. Deze 
toepassing is afhankelijk van de contractvorm en een goede implementatie van 
Systems Engineering. 

 Scenariovoorspellingen: BIM wordt gebruikt om mogelijke situaties binnen de 
faciliteit te voorspellen/simuleren, zoals stroom van personen, 
evacuatieprocedures en mogelijke calamiteiten. 

 Sensortechnologie: Tijdens de gebruikersfase/ B&O-fase van een gebouw of 
infrastructurele asset, kan een sensor worden toegepast om de status te meten. 
Indien bepaalde grenswaarden worden overschreden, kan de sensor een melding 
geven voor evt. onderhoud of vervanging. De prestatie en functionaliteit tijdens de 
gehele levenscyclus kan hierdoor beter worden gewaarborgd. Daarnaast kan 
onderhoud efficiënter worden gepland en worden uitgevoerd.  

 

Architectenbureaus 
 

 3D ontwerpen: ruimtelijk ontwerpen tijdens verschillende ontwerpfasen (SO, VO, 
DO) 

 Genereren 2D-tekeningen o.b.v. 3D-modellen: De ontwerpinformatie in het 3D-
bouwmodel wordt gebruikt om, op ieder gewenst moment, consistente 2D-
tekeningen te produceren. 

 Visualiseren ontwerp o.b.v. 3D-modellen: gebruik van BIM faciliteert de 
ontwikkeling van een ruimtelijk en inzichtelijk ontwerp die 
gevisualiseerd/gecommuniceerd kan worden richting de opdrachtgever en andere 
projectpartners, maar ook intern.  
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 3D-coördinatie (clash detection/raakvlakmanagement): een proces waarin 
software voor conflictdetectie wordt gebruikt tijdens het coördinatieproces door 
(input uit verschillende) bouwmodellen met elkaar te vergelijken. Hiermee kunnen 
conflicten tussen systemen/disciplines voortijdig worden geïdentificeerd, zodat op 
de bouwplaats problemen worden voorkomen.  

 Ontwerpen met verschillende disciplines aan één model: BIM als tool voor 
samenwerking met andere projectpartners, zodat deelontwerpen geïntegreerd 
kunnen worden in één bouwmodel. Alle projectinformatie (van bijv. constructeurs, 
mechanisch/werktuigbouwkundige ingenieurs, elektrotechnische ingenieurs, 
staalbouwers en prefab producenten) is toegankelijk en wordt beheerd binnen het 
bouwmodel. 

 Ontwerpreview & eventuele opmerkingen plaatsen: tweeledig, namelijk (a) 
ontwerp bekijken, (b) opmerkingen (markups) plaatsen. Een bouwmodel wordt 
gebruikt om het ontwerp te presenteren aan de belanghebbenden (intern, 
opdrachtgever, projectpartner) en hen de mogelijkheid te geven het ontwerp te 
evalueren. Dit levert mogelijke input voor verdere optimalisatie van het ontwerp in 
relatie tot de eisen van de opdrachtgever, maar ook in relatie tot de haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid van het ontwerp. 

 Uitwisseling gegevens met andere projectpartners/-disciplines: samenwerking en 
uitwisseling door, (a) ontvangen van gegevens in 3D-model, (b) delen van gegevens 
uit 3D-model. Hierdoor kan bijv. een effectieve clash detectie tussen disciplines 
worden uitgevoerd, of een geautomatiseerde constructie in een fabriek worden 
aangestuurd, zodat de bouwactiviteiten op locatie worden verminderd. Deze 
toepassing vereist openheid tussen projectpartners onderling en bereidheid tot 
delen van informatie. 

 Genereren hoeveelheden uit 3D-model: in het ontwerpproces kan het bouwmodel 
worden gebruikt om nauwkeurige basishoeveelheden uit het bouwmodel te 
genereren. Het detailniveau van deze hoeveelheden is sterk afhankelijk van de 
opbouw van het model. De gegenereerde hoeveelheden kunnen informatie 
verschaffen t.b.v. het inkoopproces of als basis dienen voor financiële calculaties.  

 Kostenraming opstellen met het 3D-model (5D-model): Indien het bouwmodel van 
voldoende gedetailleerde informatie is voorzien, zijn er tools beschikbaar waarmee 
direct kostenramingen uitgevoerd kunnen worden in het bouwmodel. Hiervoor 
worden financiële kengetallen gekoppeld aan de objecten in het 3D-model.  

 Coördinatie tijdens ontwerp en uitvoering: gebruik van het bouwmodel om diverse 
(ontwerp)processen en uitvoeringswerkzaamheden te volgen en te coördineren, 
waarmee projectplanning kan worden beheerd en bijgestuurd. Bij deze toepassing 
heeft de opdrachtgever de leidende rol tijdens planvorming en realisatie 
overgedragen aan de architect. 

 ‘Rule based’ controleren van ontwerp: regels die gekoppeld zijn aan objecten in 
het bouwmodel, geven terugkoppeling aan de ontwerper. Hiermee kunnen 
meetbare eisen uit het contract of bijv. een bouwbesluit worden geverifieerd. 

 Samenvoegen gestandaardiseerde deelontwerpen: BIM fungeert als katalysator 
voor het ontwerpproces door samenvoegen van (standaard) deelontwerpen 
mogelijk te maken, bijv. bij keuze uit varianten in een catalogus. Een uitbreiding 
hierop is de link aan gegevens van leveranciers, zodat direct de juiste 
eigenschappen en specificaties in het ontwerp zijn opgenomen.  

 Simulatie van de processen in de gebruiksfase: als onderdeel van de 
ontwerpanalyses kunnen bijv. bewegingen en stromen van mensen worden 
gesimuleerd binnen een ontwerp. Dit biedt inzicht in de functionele prestaties van 
een faciliteit. 
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 Duurzaamheidsevaluatie: BIM kan worden gebruikt om een project te evalueren 
o.b.v. diverse duurzaamheidscriteria, die betrekking kunnen hebben op materialen, 
prestaties of processen. Deze analyse kan iets zeggen over de levensduur, 
milieuvriendelijkheid, maar ook flexibiliteit (multifunctionaliteit) van het te bouwen 
object. 

 Modelleren bestaande condities: een 3D-model kan worden ontwikkeld om een 
bestaande situatie in kaart te brengen. Dit kan worden gebruikt voor nieuwbouw, 
maar met name ook voor renovatie of uitbreiding van een bestaande faciliteit. 
Technieken als laserscanning in combinatie met objectherkenning (RFID-tags) zijn 
hierbij in opkomst.  

 

Advies- en ingenieursbureaus 
 

 3D ontwerpen: ruimtelijk ontwerpen tijdens verschillende ontwerpfasen (SO, VO, 
DO) 

 Genereren 2D-tekeningen o.b.v. 3D-modellen: De ontwerpinformatie in het 3D-
bouwmodel wordt gebruikt om, op ieder gewenst moment, consistente 2D-
tekeningen te produceren. 

 Visualiseren ontwerp o.b.v. 3D-modellen: gebruik van BIM faciliteert de 
ontwikkeling van een ruimtelijk en inzichtelijk ontwerp die 
gevisualiseerd/gecommuniceerd kan worden richting de opdrachtgever en andere 
projectpartners, maar ook intern.  

 3D-coördinatie (clash detection/raakvlakmanagement): een proces waarin 
software voor conflictdetectie wordt gebruikt tijdens het coördinatieproces door 
(input uit verschillende) bouwmodellen met elkaar te vergelijken. Hiermee kunnen 
conflicten tussen systemen/disciplines voortijdig worden geïdentificeerd, zodat op 
de bouwplaats problemen worden voorkomen.  

 Ontwerpen met verschillende disciplines aan één model: BIM als tool voor 
samenwerking met andere projectpartners, zodat deelontwerpen geïntegreerd 
kunnen worden in één bouwmodel. Alle projectinformatie (van bijv. constructeurs, 
mechanisch/werktuigbouwkundige ingenieurs, elektrotechnische ingenieurs, 
staalbouwers en prefab producenten) is toegankelijk en wordt beheerd binnen het 
bouwmodel. 

 Ontwerpreview & eventuele opmerkingen plaatsen: tweeledig, namelijk (a) 
ontwerp bekijken, (b) opmerkingen (markups) plaatsen. Een bouwmodel wordt 
gebruikt om het ontwerp te presenteren aan de belanghebbenden (intern, 
opdrachtgever, projectpartner) en hen de mogelijkheid te geven het ontwerp te 
evalueren. Dit levert mogelijke input voor verdere optimalisatie van het ontwerp in 
relatie tot de eisen van de opdrachtgever, maar ook in relatie tot de haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid van een ontwerp. 

 Genereren hoeveelheden uit 3D-model: in het ontwerpproces kan het bouwmodel 
worden gebruikt om nauwkeurige basishoeveelheden uit het bouwmodel te 
genereren. Het detailniveau van deze hoeveelheden is sterk afhankelijk van de 
opbouw van het model. De gegenereerde hoeveelheden kunnen informatie 
verschaffen t.b.v. het inkoopproces of als basis dienen voor financiële calculaties.  

 Kostenraming opstellen met het 3D-model (5D-model): Indien het bouwmodel van 
voldoende gedetailleerde informatie is voorzien, zijn er tools beschikbaar waarmee 
direct kostenramingen uitgevoerd kunnen worden in het bouwmodel. Hiervoor 
worden financiële kengetallen gekoppeld aan de objecten in het 3D-model.  
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 Uitwisseling gegevens met andere projectpartners/-disciplines: samenwerking en 
uitwisseling door, (a) ontvangen van gegevens in 3D-model, (b) delen van gegevens 
uit 3D-model. Hierdoor kan bijv. een effectieve clash detectie tussen disciplines 
worden uitgevoerd, of een geautomatiseerde constructie in een fabriek worden 
aangestuurd, zodat de bouwactiviteiten op locatie worden verminderd. Deze 
toepassing vereist openheid tussen projectpartners onderling en bereidheid tot 
delen van informatie. 

 Coördinatie tijdens ontwerp en uitvoering: gebruik van het bouwmodel om diverse 
(ontwerp)processen en uitvoeringswerkzaamheden te volgen en te coördineren, 
waarmee projectplanning kan worden beheerd en bijgestuurd. Bij deze toepassing 
heeft de opdrachtgever de leidende rol tijdens planvorming en realisatie 
overgedragen aan de adviseur/ingenieur. 

 Analyse van installaties (licht, energie, thermisch, luchtbehandeling): software 
maakt gebruik van de ontwerpspecificaties in het bouwmodel om vast te stellen 
wat de prestaties zijn van de verschillende installaties. Door gebruik van deze 
analyse- en simulatietools kan de effectiviteit van de installaties worden 
beoordeeld en worden geoptimaliseerd, wat een aanzienlijke invloed kan hebben 
op bijv. het energieverbruik over de levensduur van een gebouw. Deze analyses 
leveren tijdens de ontwerpfase feedback aan de ingenieurs en architecten. 

 ‘Rule based’ controleren van ontwerp: regels die gekoppeld zijn aan objecten in 
het bouwmodel, geven terugkoppeling aan de ontwerper. Hiermee kunnen 
meetbare eisen uit het contract of bijv. een bouwbesluit worden geverifieerd. 

 Constructieve analyse: software maakt gebruik van de ontwerpspecificaties in het 
bouwmodel om de constructie door te rekenen. Het is belangrijk dat het 
bouwmodel niet is opgebouwd als ‘tekenmodel’, maar dat de objecten ook de 
werkelijke componenten representeren (als een kolom bijv. uit drie delen bestaat, 
moet deze niet als één kolom worden gemodelleerd).  

 Duurzaamheidsevaluatie: BIM kan worden gebruikt om een project te evalueren 
o.b.v. diverse duurzaamheidscriteria, die betrekking kunnen hebben op materialen, 
prestaties of processen. Deze analyse kan iets zeggen over de levensduur, 
milieuvriendelijkheid, maar ook flexibiliteit (multifunctionaliteit) van het te bouwen 
object. 

Bouwbedrijven (B&U) 
 Woningbouw 
 Utiliteitsbouw 

 
 3D-coördinatie (clash detection/raakvlakmanagement): een proces waarin 

software voor conflictdetectie wordt gebruikt tijdens het coördinatieproces door 
(input uit verschillende) bouwmodellen met elkaar te vergelijken. Hiermee kunnen 
conflicten tussen systemen/disciplines voortijdig worden geïdentificeerd, zodat op 
de bouwplaats problemen worden voorkomen. (Idealiter zouden alle partijen 
regelmatig samen moeten komen om, bijv. via een groot scherm, de conflicten 
langs te gaan en hun expertise hierop in te brengen. De daaropvolgende 
bijeenkomst kan worden geconcludeerd of de conflicten zijn opgelost.) 

 Ontwerpreview & eventuele opmerkingen plaatsen: tweeledig, namelijk (a) 
ontwerp bekijken, (b) opmerkingen (markups) plaatsen. Een bouwmodel wordt 
gebruikt om het ontwerp te presenteren aan de belanghebbenden (intern, 
opdrachtgever, bouwer) en hen de mogelijkheid te geven het ontwerp te 
evalueren. Dit levert mogelijke input voor verdere optimalisatie van het ontwerp in 
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relatie tot de eisen van de opdrachtgever, maar ook in relatie tot de haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid van een ontwerp. 

 Genereren 2D-tekeningen o.b.v. 3D-model: het model wordt gebruikt om de 
montage van een gebouw weer te geven en werktekeningen/detailtekeningen te 
produceren. Deze tekeningen worden door de uitvoerder gebruikt tijdens de 
constructie op de bouwplaats. De verantwoordelijkheid voor het genereren van de 
2D-tekeningen ligt echter nog vaak bij de ontwerpende partij, als eigenaar van het 
‘bewerkbare model’. 

 Uitwisseling gegevens met andere projectpartners/-disciplines: samenwerking en 
uitwisseling door, (a) ontvangen van gegevens in 3D-model, (b) delen van gegevens 
uit 3D-model. Hierdoor kan bijv. een effectieve clash detectie tussen disciplines 
worden uitgevoerd, of een geautomatiseerde constructie in een fabriek worden 
aangestuurd, zodat de bouwactiviteiten op locatie worden verminderd. Deze 
toepassing vereist openheid tussen projectpartners onderling en bereidheid tot 
delen van informatie. 

 Genereren hoeveelheden uit 3D-model: in het ontwerpproces kan het bouwmodel 
worden gebruikt om nauwkeurige basishoeveelheden uit het bouwmodel te 
genereren. Het detailniveau van deze hoeveelheden is sterk afhankelijk van de 
opbouw van het model. De gegenereerde hoeveelheden kunnen informatie 
verschaffen t.b.v. het inkoopproces of als basis dienen voor financiële calculaties.  

 Kostenraming opstellen met het 3D-model (5D-model): Indien het bouwmodel van 
voldoende gedetailleerde informatie is voorzien, zijn er tools beschikbaar waarmee 
direct kostenramingen uitgevoerd kunnen worden in het bouwmodel. Hiervoor 
worden financiële kengetallen gekoppeld aan de objecten in het 3D-model.  

 3D-coördinatie (aansturing onderaannemers/leveranciers): rijkdom van gegevens 
in het 3D-model wordt gebruikt om de onderaannemers en leveranciers aan te 
sturen op het gebied van planning en/of het delen van informatie t.b.v. 
geautomatiseerde fabricage. 
Voor deze toepassing is inzicht in planning en nauwkeurige ontwerpinformatie 
benodigd. Aannemers kunnen met BIM de details van componenten direct in het 
model invoeren, zoals 3D-geometrie, materiaalspecificaties, afwerkingen/coatings, 
afleveringsvolgorde en de timing voor en tijdens het productieproces. Via de 
uitwisseling van deze gedetailleerde modelinformatie, kunnen de activiteiten van 
de onderaannemers en leveranciers nauwkeurig worden gecoördineerd). 

 Quality Assurance / Quality Control: koppeling tussen keuringen, status, planning 
(en betalingstermijn). Keuringsstatus en keuringsdocumenten kunnen worden 
gekoppeld aan het bouwmodel, waarbij tevens een relatie wordt gelegd met de 
planning. Elk object kan een veld hebben waarin de status wordt opgegeven, bijv. 
“in ontwerp”, “goedgekeurd voor constructiebeoordeling”, “in uitvoering”, 
“gekeurd” etc. Als deze velden worden geassocieerd met kleuren, kan de status 
duidelijk worden gevisualiseerd, ook knelpunten of onderdelen die achterlopen op 
schema (bijv. via melding). Deze informatie geeft input om het percentage gereed 
te kunnen vaststellen en aan te geven welke objecten nog niet zijn 
afgerond/geverifieerd in relatie tot een betalingstermijn. 

 Samenstellen as built dossier: als alle wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase zijn 
verwerkt in het bouwmodel, vormt het bouwmodel bij oplevering de basis voor het 
as built dossier. Twee mogelijkheden, namelijk (a) alleen het 3D-model 
(geometrische gegevens) of (b) het 3D-model met aan objecten gekoppelde 
tekeningen, analyses, productinformatie, leverancierinformatie, etc. 

 Koppelen 3D-model aan een planning (4D-model, bouwfasenplanning): 
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Het 4D-model wordt gebruikt om een grafische weergave te maken van 
permanente en tijdelijke voorzieningen op de bouwplaats, incl. een planning van 
bouwactiviteiten. Informatie die aanvullend in het bouwmodel kan worden 
opgenomen is de inzet van arbeid, materialen en bijbehorende leveranties, 
plaatsing van materieel en apparatuur. Voor een uitgebreide 4D-variant is een Lean 
procesbenadering vereist. Hieronder zijn mogelijke deeltoepassingen verder 
toegelicht: 

o Communicatie: visualisatie van de opvolging van verschillende activiteiten 
(tijdelijke en ruimtelijke aspecten) op de bouwplaats kan effectief worden 
gecommuniceerd naar stakeholders. Dit vormt een groot contrast t.o.v. een 
traditionele Gantt chart. Dit is een basale toepassing van een 4D-model: 
objecten gekoppeld aan een planning. 

o Input van stakeholders faciliteren/stimuleren: impact van een project op de 
omgeving kan inzichtelijk worden gemaakt, bijv. in relatie tot verkeer of 
een naastgelegen bedrijf. 

o Logistiek van de bouwplaats: managen van opslagterrein, toegang tot de 
bouwplaats, plaatsing van tijdelijke voorzieningen, groot materieel (bijv. 
kranen), enz. Bij deze logistieke coördinatie kan de verwachte verblijftijd en 
stroom van goederen worden meegenomen. 

o Vergelijken van planningen en het monitoren van de voortgang: vaststellen 
wat de actuele status is en bepalen of een project nog op schema loopt. Dit 
vereist de verwerking van up-to-date uitvoeringsinformatie in het model. 

o Veiligheidsmanagement: mogelijk om bepaalde activiteiten te identificeren, 
die niet gezamenlijk (in een bepaalde tijdspanne en binnen een bepaald 
gebied) op een veilige manier kunnen plaatsvinden. 

 Inkoopmanagement: Dit kan worden gestroomlijnd door het maken van 
demarcaties in een bouwmodel. Daarnaast is er een koppeling tussen het 
bouwmodel en externe databases mogelijk die mogelijkheden biedt om producten 
van toeleveranciers direct te importeren (geometrie en productinformatie) en 
eveneens in te kopen. Verder is het mogelijk om de inkoopprocessen te koppelen 
met de plannings-/uitvoeringsprocessen, zodat mogelijke problemen aan het licht 
komen: als inkoop van een bepaald onderdeel nog niet is afgerond, terwijl het een 
lange levertijd heeft, geeft dit mogelijk stagnatie in de uitvoering. Het bouwmodel 
kan dergelijke knelpunten visualiseren. 

 Monitoren en begeleiden van logistiek: Het bouwmodel wordt direct gekoppeld 
met draadloze technologie op de bouwplaats. Door gebruik te maken van 
apparatuur waarmee barcodes/ RFID-tags worden gescand, kan de logistiek van 
onderdelen worden gemonitord en gestuurd. Op deze manier is in het bouwmodel 
inzichtelijk te maken waar onderdelen zich bevinden, zodat overige bouwprocessen 
hierop kunnen worden afgestemd. Daarnaast is het mogelijk om hierbij informatie 
over de status van de onderdelen weer te geven, bijv. ‘in productie’ of ‘in opslag’ 

 Plaatsbepaling d.m.v. laser- en machinebegeleidingstechnieken: Het bouwmodel 
wordt direct gekoppeld met draadloze technologie op de bouwplaats. Dit kan bijv. 
worden toegepast bij grondwerkzaamheden, waarbij exacte locaties en 
hoeveelheden uit het model worden gekoppeld aan de systemen van de 
graafmachines. Daarnaast kan het worden toegepast t.b.v. uitzetwerkzaamheden 
of de exacte verificatie van de locatie van betonnen pijlers, etc. Lasertechnologie 
kan ook worden gebruikt om nulmetingen of as built gegevens van een object vast 
te leggen en direct te koppelen aan het bouwmodel. 

 Ondersteunen van Lean sessies met het bouwmodel: synergie van BIM en Lean 
bouwen. Gebruik van BIM levert een positieve bijdrage aan het verwezenlijken van 
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de Lean principes. Een belangrijk aspect is dat de betrouwbaarheid en consistentie 
van informatie met BIM wordt vergroot. Deze informatie kan worden ingezet door 
gebruik te maken van ‘clash detectie’ en (4D) visualisatie met geïntegreerde 
informatie van verschillende disciplines. Hiermee wordt de inzichtelijkheid in het 
bouwproces vergroot en kunnen processen worden geoptimaliseerd. Zodoende 
kunnen de faalkosten en doorlooptijd van een project worden gereduceerd.  

 3D-modelleren van bekistingen en tijdelijke hulpconstructies: ontwerpsoftware 
voor 3D-systemen wordt toegepast om complexe (hulp)constructies te ontwerpen 
en te analyseren (bijv. bekisting, tijdelijke hulpconstructies of glaswerk). Hiermee 
kan de planning en uitvoerbaarheid worden verbeterd. 

 

GWW-bedrijven 
 Wegenbouw 
 Civiele betonbouw 

 
Uitgangspunt: overnemen toepassingsgebieden van bouwbedrijven B&U. 

Installatiebedrijven 
 

 Visualiseren ontwerp o.b.v. 3D-modellen: De locatie, oriëntatie en loop van 
installatiedelen en –systemen kunnen overzichtelijk worden weergegeven in een 
ruimtelijk ontwerp, bijv. een HVAC-systeem met verschillende installatiedelen en 
bijbehorende leidingen, schachten, etc. Er kunnen o.a. verschillende kleuren 
worden gebruikt om het onderscheid tussen de categorieën aan te geven. 
Daarnaast kunnen ook symbolen worden weergegeven om de verschillende typen 
leidingen te duiden. 

 Genereren 2D-tekeningen o.b.v. 3D-modellen: De ontwerpinformatie in het 3D-
bouwmodel wordt gebruikt om, op ieder gewenst moment, consistente 2D-
tekeningen te produceren. Specifiek voor installatiebedrijven: werktekeningen, 
installatieschema’s. 

 3D-coördinatie (clash detection/raakvlakmanagement): niet alleen detectie van 
harde conflicten tussen systemen van verschillende disciplines, maar ook detectie 
van ‘soft clashes’ is mogelijk. Er kunnen in het bouwmodel specifieke regels worden 
opgesteld om bijv. minimale afstand/lege ruimte tussen bepaalde componenten of 
systemen voor te schrijven. 

 Produceren materiaallijsten (genereren hoeveelheden uit 3D-model): Door het 
bouwmodel kunnen materiaallijsten worden gegenereerd met 
materiaalhoeveelheden en -specificaties, bijv. voor de opbouw van een verdeelkast 
of HVAC component. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld met calculatie en 
inkoop. 

 Simulaties en scenarioanalyses: bijv. RAMS, TCO, RCM van verschillende 
installatiesystemen. 

 Lean engineering: efficiëntere werkwijzen met minder verspilling van arbeid en 
materiaal door optimaal gebruik te maken van de gedetailleerde informatie in het 
3D-bouwmodel. Dit kan worden verder worden benut door gegevens m.b.t. 
planning en logistiek aan het bouwmodel te koppelen en te visualiseren.  

 Assetmanagement: in de ontwerpfase kan de verificatie en validatie goed worden 
ingericht, zodat de realisatie en onderhoudsfasen transparant zijn in te richten voor 
assetmanagement. Dit voorziet in kwaliteitsbeheersing gedurende de gehele 
levenscyclus. 
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 Labelen en nummeren van objecten t.b.v. productie, installatie en logistiek: 
labelen en nummeren is op drie niveaus mogelijk: ID voor ieder onderdeel, groep-
ID t.b.v. installatie, een productiegroep ID om gelijkwaardige onderdelen te kunnen 
produceren of in te kopen. Door de consistente labeling van objecten wordt de 
virtuele database in overeenstemming gemaakt met de as built database. Dit maakt 
een koppeling mogelijk met onderhoudssoftware of bijv. werkinstructies.  

 Productie buissystemen: de geometrische vormen van buissystemen kunnen 
worden gebruikt voor productie. Het bouwmodel kan bijv. snijpatronen van rvs-
buizen ondersteunen in een formaat die geschikt is voor geautomatiseerde 
productie.  

 Samenstellen as built dossier (digitaal gebouwdossier, assetdatabase): tijdens de 
engineering en uitvoeringsfase kunnen de diverse documenten, zoals 
productbladen en testgegeven, worden gekoppeld aan de desbetreffende objecten 
in het bouwmodel. Ook foto’s van bijv. buissystemen, nog zichtbaar tijdens de 
uitvoering, kunnen in het bouwmodel worden opgenomen. 

 

Toeleveranciers en producenten 
 HSB elementen, kozijnen 
 Producenten betonproducten 
 Producenten kalkzandsteen en cellenbeton producten 
 Producent van gipsproducten 
 Staalbouwers 
 Vlechtbedrijven 

 
 3D-ontwerpen (m.b.t. toeleveranciers: detailengineering van ETO-producten): 

ruimtelijk ontwerpen tijdens verschillende ontwerpfasen (SO, VO, DO). BIM werkt 
als katalysator bij het ontwikkelen van meerdere ontwerpalternatieven. Niet alleen 
de visualisatie via een 3D-weergave is een groot pluspunt, maar ook faciliteert het 
model een efficiënte aanpassing/bijsturing van het ontwerp om de eisen van de 
klant zoveel mogelijk in te willigen. De detailengineering door toeleveranciers kan 
door de (hoofd)aannemer worden gebruikt om een volledig 3D-model van alle 
componenten/deelsystemen te maken. 

 Genereren 2D-tekeningen o.b.v. 3D-modellen: De ontwerpinformatie in het 3D-
bouwmodel wordt gebruikt om, op ieder gewenst moment, consistente 2D-
tekeningen te produceren. 

 Visualiseren ontwerp o.b.v. 3D-modellen: gebruik van BIM faciliteert de 
ontwikkeling van een ruimtelijk en inzichtelijk ontwerp die 
gevisualiseerd/gecommuniceerd kan worden richting de opdrachtgever en andere 
projectpartners, maar ook intern.  

 3D-coördinatie (clash detection/raakvlakmanagement): een proces waarin 
software voor conflictdetectie wordt gebruikt tijdens het coördinatieproces door 
(input uit verschillende) bouwmodellen met elkaar te vergelijken. Hiermee kunnen 
conflicten tussen systemen/disciplines voortijdig worden geïdentificeerd, zodat op 
de bouwplaats problemen worden voorkomen. De verantwoordelijkheid voor 
coördinatie van het raakvlakmanagement ligt doorgaans bij de hoofdaannemer. Op 
basis van feedback(sessies) kan de toeleverancier het deelontwerp aanpassen. 

 Genereren hoeveelheden uit 3D-model: in het ontwerpproces kan het bouwmodel 
worden gebruikt om nauwkeurige basishoeveelheden uit het bouwmodel te 
genereren. Het detailniveau van deze hoeveelheden is sterk afhankelijk van de 
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opbouw van het model. De gegenereerde hoeveelheden kunnen informatie 
verschaffen t.b.v. het inkoopproces of als basis dienen voor financiële calculaties.  

 Kostenraming opstellen met het 3D-model (5D-model): Indien het bouwmodel van 
voldoende gedetailleerde informatie is voorzien, zijn er tools beschikbaar waarmee 
direct kostenramingen uitgevoerd kunnen worden in het bouwmodel. Hiervoor 
worden financiële kengetallen gekoppeld aan de objecten in het 3D-model.  

 Aansturen productieproces (computer aided manufacturing, CAM):  
 Met BIM kan de gedetailleerde informatie van bouwobjecten in een leesbaar 

format worden geëxporteerd naar een geautomatiseerd productieproces. Deze 
toepassing ontneemt de noodzaak tot menselijk handelen om de 
computerinstructies voor het productieproces te programmeren. 

 Planning van productie en leverantie (4D-model): 
 Door de integratie van objecten van een toeleverancier in het (4D) bouwmodel van 

de hoofdaannemer, kan de hoofdaannemer de planning van de verschillende 
projectpartners coördineren. De toeleverancier krijgt hiermee een nauwkeurig 
inzicht in afleveringsvolgorde en installatieplanning van verschillende componenten 
en kan deze informatie gebruiken om het productieproces en supply chain 
management te optimaliseren. 

 Track & trace (logistiek): Toepassing van chips voor Radio frequency Identification 
(RFID) voor logistiek: als de tag ID’s corresponderen met de objectcode in het 
bouwmodel, geeft dit een up-to-date beeld van de locatie en status van de 
onderdelen. Leveranties kunnen bijv. op een tijdelijke opslaglocatie worden 
bewaard (warehousing), voordat transport naar de bouwplaats plaatsvindt.  

 Kwaliteitscontrole: er zijn verschillende geavanceerde technieken geïntroduceerd 
die deze toepassing ondersteunen: 

o Laser scanning (LIDAR) om de as built installatiegegevens op te nemen en 
te vergelijken met het bouwmodel. Dit is slechts van toepassing bij 
verplichting tot montage/installatie van elementen. 

o Sensortechnologie en RFID-tags verschaffen informatie over de 
levenscyclus van componenten en hun prestatie.  

Een voorwaarde is echter wel dat het bouwmodel voldoende detailniveau bevat en 
de software de mogelijkheid biedt om alle meetinformatie te ontvangen en te 
verwerken. 
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Bijlage IV BIM-maturity sectoranalyse 2014 
(ontwerpproduct 2, 3 en 4) 

De rapportage van de BIM-maturity sectoranalyse 2014 is als losstaande bijlage opgenomen 
en kan tevens worden geraadpleegd via de website van de Bouw Informatie Raad: 
http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/.  
 

  

http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/
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Bijlage V detailaanpassingen BIM-
maturity model o.b.v. evaluatie 

In aanvulling op hoofdstuk 8 beschrijft deze bijlage de wijzigingen die aan het BIM-maturity 
model zijn doorgevoerd naar aanleiding van de evaluatie na de sectoranalyse 2014. De 
voorgestelde wijzigingen zijn hieronder gerangschikt per criterium van het BIM-maturity 
model en hebben voornamelijk betrekking op de specifieke maturity-omschrijvingen van 
subcriteria. 

Strategie 
 BIM expert/werkgroep/afdeling: tijdaspect (niveau 1 en 2) op een andere manier 

verwerken? Overwegen om binnen dit subcriterium te focussen op de structuur binnen de 
organisatie en bij vragende actor het tijdsaspect mee te nemen. 

 
Mogelijke verwerking 
Op basis van de volgende overweging zal dit punt niet tot wijziging leiden: Het tijdsaspect 
bij de vragende actor heeft betrekking op de aansporende activiteiten van de BIM-
champion om andere medewerkers mee te krijgen in de transitie naar BIM. T.a.v. de BIM-
expert ligt de nadruk meer op de beschikbare tijd om ondersteuning te verlenen en de BIM-
strategie uit te stippelen. 

Organisatiestructuur 
 Taken en verantwoordelijkheden: Moet het gebruik van BIM-rollen nog extra in de 

maturity niveaus worden verwerkt? Vanuit de BIR wordt het gebruik van BIM-rollen 
gestimuleerd. Nu worden de rollen slechts benoemd bij niveau 3. 

 
Mogelijke verwerking 
Aangezien een hoger maturity niveau ook voldoet aan de eisen van onderliggende maturity 
niveaus, is de integratie van BIM-activiteiten in taak- of rolomschrijvingen impliciet ook 
geldig voor niveaus 4 en 5. Daarom kan worden geconcludeerd dat BIM-rollen voldoende 
zijn opgenomen in het BIM-maturity model. 

Mens en cultuur 
 Persoonlijke motivatie en bereidheid te veranderen: in niveau 2 worden inspanningen 

benoemd vanuit de top van de organisatie om de persoonlijke motivatie voor BIM te 
ondersteunen. Deze inspanningen hoeven echter niet altijd vanuit het hoger management 
te komen. 

 
Mogelijke verwerking 
Om in de omschrijving vollediger te zijn, kunnen in niveau 2 naast de top van de organisatie 
ook de voortrekkers (early adaptors) worden benoemd. Echter dient wel te worden gelet 
op overlap met het subcriterium vragende actor. Om dit te voorkomen kan de omschrijving 
van niveau 2 worden aangepast: 
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De persoonlijke motivatie voor BIM wordt nog onvoldoende ondersteund door de cultuur, 
ondanks ondersteuning vanuit de top van de organisatie en de inspanningen van (een kleine 
groep) early adaptors. 

Vragende actor 
 Vragende actor: Het volgende mogelijk ook meenemen in de beschrijving: onvoldoende tijd 

en capaciteit om de rol van vragende actor optimaal te vervullen. 
 
Mogelijke verwerking 
Aangepaste beschrijving niveau 1:  

BIM champion geïdentificeerd, maar onvoldoende tijd en capaciteit toegewezen om deze rol 
te vervullen. 

 
Aangepaste beschrijving niveau 2: 

BIM champion met beperkte tijd voor de aanjagersrol, maar desondanks in staat om 
belangrijke transitieprocessen op gang te brengen. 

 

Data(structuur) 
 Data-uitwisseling: Op dit moment is er ook een aspect van transparantie binnen dit 

subcriterium opgenomen (maturity niveau 4). Gezien de verdere uitwerking van openheid 
en transparantie binnen het criterium mens en cultuur, rijst de vraag of de huidige invulling 
kan worden gehandhaafd. 

 
 
Mogelijke verwerking 
In verband met de aanvullingen op het gebied van openheid en transparantie, is het 
duidelijker om hier te focussen op het al dan niet plaatsvinden van data-uitwisseling en de 
wijze waarop dit gebeurt. Dit houdt in dat de toevoeging “Transparantie en openheid van 
organisaties nemen toe” wordt verwijderd bij volwassenheidsniveau 4. 
 

 Objectbibliotheken/-attributen: ophalen vanuit open standaarden komt terug in maturity 
niveau 4, maar is vanuit de interviewvragen niet te beoordelen. Daarnaast wordt in niveau 3 
gesteld dat objectbibliotheken in lijn worden gebracht met sectorstandaarden. Moet dit 
specifieker worden omschreven?  

 
 
Mogelijke verwerking 
Het is de vraag of deze invulling de mogelijkheden in de huidige praktijk/nabije toekomst 
goed beschrijft. Daarom is het verstandig om een alternatieve invulling voor de maturity 
levels 3 en 4 te definiëren.  
 
Aangepaste beschrijving niveau 3:  

Bibliotheken met objecten en/of specificaties zijn in lijn gebracht met sectorstandaarden, 
zodat gegevens kunnen worden uitgewisseld via een universele taal.  

 
Aangepaste beschrijving niveau 4: 

Beschikbare informatie uit (externe) databases en open standaarden, wordt (middels 
koppeling van CB-NL) gebruikt om het opstellen van objectbibliotheken en objectspecificaties 
te automatiseren. 
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 Informatieopbouw: het DMS als communicatiemiddel met andere partijen kan sterker in de 
maturity niveaus terugkomen. 

 
Mogelijke verwerking 
Het gebruik van een documentmanagementsysteem binnen de samenwerking met 
(keten)partners kan worden verwerkt vanaf maturity niveau 3. Op dit moment is dit 
opgenomen in maturity niveau 4. In de nieuwe beschrijving van maturity niveau 4 kan het 
DMS als effectief communicatiemiddel tussen partijen worden beschreven.  
 
Aangepaste beschrijving niveau 3:  

Het documentmanagementsysteem is (deels) gekoppeld aan het BIM. Ook andere partijen 
hebben toegang tot deze informatie en kunnen documenten koppelen via het bouwmodel.  

 
Aangepaste beschrijving niveau 4: 

Alle informatie binnen het documentmanagementsysteem is toegankelijk via de BIM-
omgeving. Deze integratie fungeert als effectief communicatiemiddel tussen partijen. 

 
 

Totaaloverzicht aanpassingen BIM-maturity model 
 
Op de volgende pagina’s zijn de verbeterpunten inzichtelijk gemaakt via omlijning van de 
betreffende elementen van het BIM-maturity model. De nieuwe definities zijn zichtbaar in 
bijlage X. 
 
Deze aanpassingen hebben geresulteerd in de volgende aangepaste decompositie van BIM. 
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Strategie
De missie, vis ie en doelstel lingen van de organisatie 
en de wijze waarop management de BIM activiteiten 
ondersteunt 

0
Niet aanwezig

1
Initieel

2
Gemanaged

3
Gedefinieerd

4
Kwantitatief 
gemanaged

5
Optimal iserend

BIM visie en doelstellingen
De strategie op organisatieniveau kan worden 
geconcretiseerd voor BIM door hierin een BIM vis ie 
en bijbehorende doelstel lingen op te nemen.

Geen BIM visie of 
doelstel l ingen 
geformuleerd

Basisvisie is  
gedefinieerd

BIM 
doelstell ingen op 
hoofdl i jnen 
vastgesteld

BIM vis ie past 
binnen de 
bredere 
organisatorische 
missie en 
strategie. Er is 
met 
ketenpartners 
overeenstemming 
over de BIM visie.

BIM 
doelstell ingen 
zi jn SMART 
opgesteld

BIM vis ie en 
doelstell ingen 
worden 
regelmatig 
beoordeeld en zo 
nodig bijgesteld

Managementondersteuning
De mate waarin het management ondersteuning biedt 
aan de BIM implementatie (operational isering van 
de BIM visie en doelstell ingen).

Geen 
ondersteuning 
van het 
management

Beperkte, 
ongestructureerd
e ondersteuning  
(bi jv. 
onderzoeken 
haalbaarheid 
BIM). Middelen 
worden ad hoc 
beschikbaar 
gesteld.

Voldoende 
ondersteuning 
voor 
implementatie 
BIM, maar met 
beperkte 
middelen

Vol ledige 
ondersteuning 
voor 
implementatie 
BIM met 
passende 
middelen

Er worden 
voldoende 
middelen ter 
beschikking 
gesteld om BIM 
verder te 
ontwikkelen en 
nieuwe 
toepassingen te 
implementeren.

Vol ledige 
ondersteuning 
voor continue 
inspanningen om 
BIM verder te 
ontwikkelen. Deze 
ondersteuning is  
ook voor de 
toekomst 
gewaarborgd.

BIM expert / werkgroep / 
afdeling

Mede afhankel i jk van de organisatiegrootte kan een 
BIM expert en/of BIM werkgroep/afdel ing zi jn 
aangesteld. De BIM experts  hebben een adviserende 
en ondersteunende rol  binnen het 
implementatieproces

Geen BIM expert, 
werkgroep of 
afdel ing

BIM expert met 
weinig ti jd voor 
BIM initiatieven / 
Een aantal  BIM 
geïnteresseerden 
komen samen (op 
onregelmatige 
basis) om BIM 
implementatie te 
bespreken.

BIM expert met 
voldoende ti jd 
voor BIM 
ondersteuning en 
initiatieven / 
Werkgroep 
waarin niet al le 
bedri jfsonderdele
n zi jn 
opgenomen.

BIM expert werkt 
nauw samen met 
alle onderdelen 
uit de 
organisatie. 
Multidiscipl inair
e werkgroep met 
vertegenwoordigi
ng  uit al le 
operationele 
divisies.

BIM expert maakt 
onderdeel uit van 
het (hoger) 
management / 
Al le niveaus van 
de organisatie 
zi jn 
vertegenwoordigd 
in een BIM groep, 
incl . hoger 
management

BIM gerelateerde 
besluitvorming 
van de 
expert/groep 
wordt 
meegenomen in 
de strategische 
planning van de 
organisatie om te 
kunnen bi jsturen 
o.b.v. ervaringen 
en 
ontwikkel ingen.

Organisatiestructuur
Formele opbouw van de organisatie, zoals  verdel ing 
van arbeid, hiërarchische structuur, 
functieomschri jvingen.

0
Niet aanwezig

1
Initieel

2
Gemanaged

3
Gedefinieerd

4
Kwantitatief 
gemanaged

5
Optimal iserend

Taken en 
verantwoordelijkheden

De mate waarin de taken en verantwoordeli jkheden 
m.b.t. BIM processen zi jn geformal iseerd en de wi jze 
waarop deze worden ingevuld. 

Geen taken en 
verantwoordel ijk
heden 
gedocumenteerd

BIM taken en 
verantwoordel ijk
heden zi jn slecht 
of in beperkte 
mate vastgesteld.

Basistaken m.b.t. 
BIM processen 
zi jn vastgesteld, 
maar zi jn beperkt 
geïntegreerd in de 
verantwoordel ijk
heden en 
taakomschri jving
en van de 
regul iere 
functies.

Verantwoordel ijk
heid voor BIM 
processen ligt bi j 
de projectteams / 
operationele 
units . De BIM 
activiteiten zijn 
geïntegreerd in 
taak- of 
rolomschri jvinge
n.

Structuur, 
functies en 
bi jbehorende 
taken en 
verantwoordel i jk
heden zin zodanig 
gewijzigd dat de 
BIM processen 
optimaal  worden 
ondersteund, 
zowel  gericht op 
interne als 
externe 
toepassingen.

Taken en 
verantwoordel i jk
heden worden 
regelmatig 
beoordeeld, zodat 
ze goed 
afgestemd bl i jven 
op de 
veranderende 
BIM omgeving

Mens en cultuur

De eigenschappen en competenties van personen, 
hebben grote invloed op het algehele functioneren 
van BIM in een organisatie. De culturele gewoontes 
zi jn daarbi j  verankerd in de organisatie en bepalen 
mede de motivatie om met BIM te werken of nieuwe 
ontwikkelen te ondersteunen

0
Niet aanwezig

1
Initieel

2
Gemanaged

3
Gedefinieerd

4
Kwantitatief 
gemanaged

5
Optimal iserend

Persoonlijke motivatie & 
bereidheid te veranderen

Persoonl i jke drijfveren om BIM implementatie te 
accepteren en te ondersteunen. De organisatie moet 
hierbi j bereid zijn een 'verandertraject' te ondergaan 
dat betrekking heeft op de gehele manier van werken. 
De heersende organisatiecultuur heeft grote invloed 
op de mate en snelheid waarmee veranderingen 
worden doorgevoerd.

Organisatiecultu
ur werkt 
demotiverend 
voor 
implementatie 
van BIM

Organisatiecultu
ur ondersteunt de 
transitie naar 
BIM niet, 
persoonl ijke 
dri jfveren 
bepalen op 
projectbasis  of 
BIM kan worden 
toegepast.

De persoonli jke 
motivatie voor 
BIM wordt nog 
onvoldoende 
ondersteund door 
de cultuur,  
ondanks de 
inspanningen 
vanuit de top van 
de organisatie 
om dit te 
veranderen.

De motivatie voor 
gezamenl ijke BIM 
doelen zorgt 
steeds meer voor 
een eenheid 
binnen de 
organisatie t.a.v. 
BIM en een 
grotere 
bereidheid om de 
manier van 
werken te 
veranderen.

Cultuur in de 
organisatie 
stimuleert BIM 
processen en 
werkwijzen, 
waardoor het 
mogeli jk is  om 
traditionele 
functies en 
processen aan te 
passen in het 
belang van BIM 
(samenwerking).

Door de sterke 
motivatie voor 
het gebruik van 
BIM en de 
bereidheid zich 
voortdurend aan 
te passen aan de 
BIM 
ontwikkel ingen, 
kan de 
organisatie snel 
reageren op de 
veranderende 
omgeving.

Vragende actor (intern)

Een vragende actor fungeert als aanjager voor het 
BIM implementatieproces. Deze zogenaamde BIM 
champion, stuurt en stimuleert andere mensen in de 
organisatie t.a.v. BIM 

Geen vragende 
actor (BIM 
champion)

BIM champion 
geïdentificeerd, 
maar beperkte 
ti jd toegewezen 
aan BIM initiatief

BIM champion 
met (net) 
voldoende 
toegewezen tijd 

Meerder 
vragende actoren 
binnen de 
organisatie 
(vanuit 
verschi llende 
lagen/divis ies)

ER is een BIM 
champion binnen 
de 
directie/leidingge
venden van de 
organisatie. Deze 
staat in nauw 
contact met de 
operationeel  
verantwoordel i jk
en

BIM champion 
binnen de 
directie werkt 
nauw samen met 
BIM champions 
vanuit andere 
organisaties of 
instanties
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Educatie, training en 
ondersteuning

Dit bepaalt de bekwaamheid van mensen om met BIM 
software en conform BIM procedures te kunnen 
werken. Onder educatie, training en ondersteuning 
vallen zowel de algemene voorlichting als  de gerichte 
instructies en begeleiding m.b.t. de uitvoering van 
BIM taken.

Geen educatie of 
specifieke 
training voor BIM 
processen

Educatie en 
training 
ongestructureerd, 
s lechts 
individuen hierop 
aandringen

Educatie en 
training voor 
mensen die met 
BIM te maken 
hebben. Zi j  
hebben de 
beschikking over 
bedieningsvoorsc
hri ften met 
instructies 
omtrent het 
werken met BIM 
software.

Algemene 
voorl ichting over 
BIM wordt 
organisatiebreed 
gegeven. 
Uitgebreide 
educatie en 
trainingssessies 
voor mensen die 
met BIM werken.

Educatie- en 
trainingsprogram
ma voor de 
organisatie is 
afgestemd op de 
persoonl i jke 
behoefte met een 
belangrijke 
plaats voor 
begeleiding en 
ondersteuning in 
de prakti jk: 
'training on the 
job'.

Educatie en 
training wordt 
continu verbeterd 
o.b.v. de lessen 
die geleerd 
worden binnen de 
organisatie 
(good/bad 
practices)

Samenwerkingsgerichtheid

De mate waarin de houding en instel ling van mensen 
is  gericht op samenwerking. Dit wordt onder meer 
bepaald door aspecten binnen de bedrijfscultuur, 
zoals openheid en transparantie t.o.v. partners. 
Externe motivatie door bi jv. contractuele 
verpl ichtingen kan ook een belangri jke rol  spelen.

Organisatie is  
sterk intern 
georiënteerd. BIM 
processen zi jn 
s lechts intern 

samenwerking 
tussen 
ketenpartners is  
ad hoc en meer 
reactief dan 
proactief

Belang van 
samenwerking 
wordt onderkend. 
De samenwerking 
via BIM wordt 
meegenomen in 
de 
contractbespreki
ngen.

Gezamenli jke 
activiteiten met 
ketenpartners om 
structuren, taken 
en processen af 
te stemmen.

Externe 
samenwerking is  
onderdeel van de 
organisatie-
strategie. 
Onderl ing 
vertrouwen 
tussen 
ketenpartners 
bevordert 
samenwerking.

Intensieve 
samenwerking 
met 
ketenpartners, 
waarbi j  
processen 
continu worden 
verbeterd. 
Vertrouwen en 
besef van 
onderlinge 
afhankel i jkheid 
liggen hieraan 
ten grondslag.

Processen en procedures

een verzamel ing van activiteiten die gezamenl ijk een 
BIM toepassing vormen. Procedures zi jn erop gericht 
om deze processen te stroomli jnen en te 
standaardiseren.

0
Niet aanwezig

1
Initieel

2
Gemanaged

3
Gedefinieerd

4
Kwantitatief 
gemanaged

5
Optimal iserend

Procedures en 
werkinstructies

De mate waarin organisatorische en projectmatige 
processen zijn gedefinieerd, bi jv. in procedures en 
werkinstructies. Dit bepaalt de consistentie en de 
prestatie van de processen.

Geen BIM 
procedures/ 
werkinstructies 
gedocumenteerd

BIM processen 
zijn beperkt 
gedefinieerd. 
Indien aanwezig 
worden de 
instructies niet 
consistent 
gebruikt, 
waardoor 
processen 
onvoorspelbaar 
zijn en afhangen 
van persoonli jke 
competenties.

Instructies/ 
procedures zijn 
vastgesteld voor 
belangri jke BIM 
processen, wat 
ten goede komt 
aan de 
voorspelbaarheid 
en 
herhaalbaarheid 
van processen.

Voor de 
belangri jkste BIM 
toepassingen zijn 
gedetai lleerde 
werkinstructies 
opgesteld. Hierin 
zi jn good 
practices 
verwerkt en is 
steeds meer 
aandacht voor 
externe 
processen.

Gedetai lleerde 
procesdocumenta
tie met het oog op 
het waarborgen 
van kwal iteit. 
Door de 
gedetai lleerde 
procedures zi jn 
geavanceerde 
BIM toepassingen 
mogeli jk. 
Prestaties bl i jven 
binnen 
acceptabele 
grenzen en de 
voorspelbaarheid 
van processen is  
groot.

De gedetail leerde 
procesdocumenta
tie wordt 
regelmatig 
onderhouden en 
geüpdatet o.b.v. 
grondige 
evaluaties. 
Hierdoor kan 
optimaal  worden 
geleerd over 
projecten heen.

ICT (infrastructuur)

De ICT-technische middelen om BIM mogeli jk te 
maken, waaronder hardware en software. Ook de 
fysieke faci li teiten, zoals  vergaderruimten en 
werkplekken, zi jn binnen dit criterium opgenomen

0
Niet aanwezig

1
Initieel

2
Gemanaged

3
Gedefinieerd

4
Kwantitatief 
gemanaged

5
Optimal iserend

Hardware en 
netwerkomgeving

De fysieke elementen en systemen die benodigd zi jn 
om de BIM software te kunnen opslaan en te kunnen 
gebruiken. De netwerkomgeving maakt het mogeli jk 
om een bouwmodel  en hieraan gekoppelde data 
intern en extern uit te wisselen. Indien er real  time 
netwerkoplossingen worden toegepast, kan er tevens 
geli jktijdig aan een BIM worden gewerkt.

Geen hardware 
die in staat is om 
de BIM software 
te laten draaien

Hardware is  
gedeeltel ijk in 
staat om basis  
BIM software te 
laten draaien. De 
netwerkomgeving 
is s lechts 
geschikt voor 
intern 
dataverkeer / 
benodigde 
infrastructuur is  
niet aanwezig bi j 
partners.

Mensen die met 
BIM werken 
beschikken over 
hardware die in 
staat is  om basis 
BIM software te 
laten draaien. De 
netwerkomgeving 
facil i teert de 
uitwissel ing van 
(deel)modellen.

Geavanceerde 
hardware 
systemen zijn 
gedeeltel ijk 
aanwezig binnen 
de organisatie. 
De toewijzing van 
deze systemen is  
afhankel i jk van 
de behoefte en 
BIM toepassing.

Al le hardware is 
in staat om 
geavanceerde 
BIM software te 
laten draaien. De 
netwerkomgeving 
ondersteunt het 
geli jkti jdig 
werken aan een 
bouwmodel  door 
meerdere 
parti jen.

Er is een 
programma 
opgesteld om de 
BIM hardware- 
systemen up-to-
date te houden

Software Besturings- en toepassingsprogramma's waarmee 
BIM toepassingen worden gefaci li teerd.

Geen BIM 
software

Er is software 
aanwezig 
waarmee BIM 
data kan worden 
ingezien.

Er zijn basis BIM 
software-
systemen

Geavanceerde 
BIM toepassingen 
worden 
ondersteund door 
het 
softwarepakket.

Uitwissel ing van 
gegevens wordt 
probleemloos 
gefacil i teerd door 
de software

Er is een 
programma 
opgesteld om de 
BIM software- 
systemen up-to-
date te houden

BIM faciliteiten
Fysieke voorzieningen en functionele ruimten die 
worden gebruikt om BIM processen binnen de 
organisatie te bevorderen.

Geen BIM 
werkplek of 
ruimte aanwezig

Eén of enkele 
werkplekken 
aanwezig die 
geschikt zi jn om 
BIM data te 
bekijken

Er is een ruimte 
of werkplek 
aanwezig met een 
scherm die groot 
genoeg is  om met 
meerdere 
personen samen 
te werken

Er is een ruimte / 
er zijn ruimtes 
beschikbaar voor 
samenwerken en 
vergaderen met 
de mogel ijkheid 
om via een groot 
scherm, bi jv. een 
smartboard, te 
communiceren

Onder de 
normale 
werkplekken zi jn 
meerdere 
werkplekken 
ingericht t.b.v. 
BIM 
samenwerking

Er is een beleid 
opgesteld om de 
(veranderende) 
behoeften van 
BIM ruimtes te 
managen en 
hierop 
aanpassingen te 
doen. 
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Data(structuur)
De verzameling en opbouw van al le 
(project)gegevens, documenten, tekeningen, etc in een 
Bouw Informatie Model

0
Niet aanwezig

1
Initieel

2
Gemanaged

3
Gedefinieerd

4
Kwantitatief 
gemanaged

5
Optimal iserend

Informatieopbouw
Gebruik van een documentmanagementsysteem (bi jv. 
SharePoint) om projectgegevens gestructureerd op te 
s laan en toegankeli jk te maken.

Geen systeem 
voor opslag en 
management van 
data

Gebruik van het 
documentmanage
mentsysteem is 
ongestructureerd 
en afhankeli jk 
van behoefte en 
competentie 
binnen het 
projectteam

Gebruik van het 
documentmanage
mentsysteem is  
voorgeschreven 
in procedures. 
Het systeem is 
niet gekoppeld 
aan het 
bouwmodel.

Voor de 
belangri jke BIM 
toepassingen is  
het 
documentmanage
mentsysteem 
gekoppeld aan 
het Bouw 
Informatie Model

Het 
documentmanage
mentsysteem is 
vol ledig 
gekoppeld aan 
het Bouw 
Informatie 
Model. Ook 
gegevens van 
ketenpartners 
zijn in het 
systeem 
geïntegreerd.

Al le 
projectgebonden 
gegevens worden 
vanuit een 
organisatie-
overkoepelend 
systeem beheerd. 
Een datamanager 
is  
verantwoordel i jk 
voor het continu 
waarborgen van 
de consistentie 
en kwal iteit van 
de gegevens.

Objectenstructuur / 
objectdecompositie

Een methodiek voor naamgeving en codering van 
objecten (bi jv. een System Breakdown Structure). Er 
ontstaat een structuur van coderingen die worden 
toegekend aan een fysiek of functioneel  element op 
verschil lende detailniveaus van een bouwwerk.

Geen vaste 
methodiek voor 
naamgeving en 
codering van 
objecten

Objectdecomposi
tie wordt op 
projectbasis  
vastgesteld, maar 
is niet uniform 
binnen de gehele 
organisatie

Uniforme 
objectdecomposit
ie 
(coderingsmetho
diek) vastgesteld 
voor de gehele 
organisatie, maar 
dit wordt niet 
gedeeld met 
projectpartners.

Organisatorische 
objectdecomposit
ie wordt 
afgestemd en 
gedeeld met 
andere parti jen 
en/of 
standaarden in 
de sector. 

Organisatorische 
objectdecomposit
ie wordt 
consistent 
geüpdatet o.b.v. 
richtli jnen 
binnen de sector. 
Duidel i jke 
afspraken met 
ketenpartners 
over te hanteren 
objectenstructuur
.

De organisatie is  
actief betrokken 
bi j inspanningen 
in de sector om 
de 
objectdecomposit
ie te 
standaardiseren 
en te verbeteren.

Objectbibliotheken en -
attributen

Het is mogel ijk gebruik te maken van 
gestandaardiseerde objecten vanuit een 
objectenbibl iotheek. De objectattributen vormen een 
toevoeging van niet grafische informatie aan 
objecten in het bouwmodel, waarmee onder meer 
kenmerken en eigenschappen van een object worden 
gedefinieerd.

Er wordt geen 
gebruik gemaakt 
van een 
objectenbibl iothe
ek. Er wordt geen 
(niet grafische) 
informatie 
toegevoegd aan 
de objecten

Binnen de 
organisatie 
worden 
verschi llende 
onderl ing niet 
afgestemde 
objectbibliotheke
n gehanteerd. 
Toevoeging van 

Uniforme 
objectenbibliothe
ek vastgesteld 
voor de hele 
organisatie. Niet 
geometrische 
basisgegevens 
worden 
gekoppeld.

Objecten uit de 
objectenbibliothe
ek en niet 
geometrische 
informatie 
worden in li jn 
gebracht met 
sectorstandaarde
n.

 Standaard 
objecten en 
objectinformatie 
kunnen worden 
opgehaald uit 
beschikbare 
bibliotheken via 
open 
standaarden.

De organisatie 
houdt zich 
voortdurend op 
de hoogte van 
ontwikkel ingen 
met betrekking tot 
standaardisatie 
van de 
objectbibliotheke

Data-uitwisseling

De uitwissel ing van data, het delen en verder werken 
op basis  van gegevens (bouwmodel len) van 
ketenpartners. Dit maakt het mogel i jk om data van 
diverse ketenpartners te integreren in één BIM.

Geen uitwissel ing 
van data

Uitwissel ing van 
data via het 
bouwmodel is 
beperkt en ad 
hoc. Uitwisseling 
van gegevens is 
hierdoor 
onvoorspelbaar 
en doelen worden 
vaak niet 
gehaald.

Uitwissel ing van 
data is 
voornameli jk 
gericht op intern 
(her)gebruik. 
Externe 
uitwissel ing van 
data wordt 
bemoei l ijkt door 
het ontbreken van 
onderlinge 
afspraken en 
datastandaarden.

Data-uitwisseling 
tussen 
ketenpartners is  
goed gedefinieerd 
(in contracten). Er 
wordt verder 
gewerkt o.b.v. 
(delen van) het 
bouwmodel  van 
partners.

Uitwisseling van 
bouwmodellen 
vindt plaats via 
open 
standaarden 
(bi jv. IFC). Dit 
bevordert het 
delen en verder 
werken met 
informatie van 
meerdere 
ketenpartners. 
Transparantie en 
openheid van 
organisaties 
nemen toe. 

Uitwissel ing van 
data om BIM 
processen 
continu te 
verbeteren. 
Uitwissel ing van 
prestatiegegevens 
om problemen te 
identificeren en 
nieuwe BIM 
toepassingen/tec
hnologieën te 
implementeren.
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Bijlage VI Enquêtevraag barrières 
sectoranalyse 2016 

De volgende barrières, die het huidige gebruik of verdere invoering van BIM 
belemmeren, zijn tijdens de BIM-maturity enquête 2016 in willekeurig gegenereerde 
volgorde voorgelegd. Respondenten waren vrij in het aantal te selecteren barrières. De 
laatste antwoordmogelijkheid bood ruimte om zelf een niet opgenomen 
barrière te formuleren. 
 
De geformuleerde barrières zijn gebaseerd op de barrières die zijn voorgelegd tijdens de 
sectoranalyse 2014, waarbij, aan de hand van de uitkomsten en ervaringen, formuleringen 
zijn aangescherpt. 
 

 Onvoldoende kennis en ervaring ten aanzien van BIM binnen de organisatie. Dit 
remt de vooruitgang en belemmert de uitbreiding van BIM-toepassingen 

 Standaarden voor de uitwisseling van informatie ontbreken, zijn niet goed 
gedefinieerd of onvoldoende geïmplementeerd in software 

 Andere partijen kunnen niet mee in de gewenste BIM-werkwijze 
 Samenwerking met diverse projectpartners in een BIM kan technologisch niet goed 

worden geregeld 
 Een gebrek aan onderling vertrouwen, openheid en transparantie tussen 

projectpartners 
 BIM wordt nog te weinig uitgevraagd, omdat opdrachtgevers vinden dat de 

bouwketen er nog niet klaar voor is 
 Onvoldoende motivatie/steun binnen de organisatie om de transitie te maken naar 

het werken met BIM 
 Ontwikkeling van nieuwe procedures en werkprocessen is ingewikkeld en 

tijdrovend 
 Tekortkomingen van de software beperken de uitbreiding van BIM-toepassingen 
 Hardware is niet geschikt voor verdere implementatie van BIM 
 Contractuele barrières, waaronder de verdeling van verantwoordelijkheden, risico’s 

en beloningen 
 Opdrachtgevers willen projecten uitgevoerd hebben met BIM, maar weten nog 

onvoldoende wat ze ermee willen/kunnen 
 Beperkte beschikbaarheid van standaard objecten vanuit open productbibliotheken 

(van leveranciers/producenten) 
 Onvoldoende detailniveau in het bouwmodel om BIM optimaal te kunnen 

gebruiken, bijv. voor calculaties of kostenramingen (5D-BIM) 
 Gegevens uit het bouwmodel zijn niet geschikt voor koppeling aan externe 

systemen voor bijv. productie of beheer & onderhoud 
 Baten van nieuwe software/hardware wegen niet op tegen de kosten 
 (Her)Opleiding van personeel: organiseren en bekostigen van educatie en training 
 Andere barrières, namelijk [ vrij in te vullen ] 
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Bijlage VII BIM-maturity sectoranalyse 
2016     (ontwerpproduct 2, 3 en 4) 

De sectorrapportage van de BIM-maturity enquête 2016 is als losstaande bijlage 
opgenomen en kan tevens worden geraadpleegd via de website van diverse 
brancheverenigingen en de Bouw Informatie Raad: 
http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/.  

  

http://www.bouwinformatieraad.nl/bim-maturity-sectoranalyse/
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Bijlage VIII Scenario’s voor BIM-maturity 
niveaus binnen de projectomgeving 

Hieronder worden enkele scenario’s beschreven bij uiteenlopende BIM-maturity niveaus 
van partijen binnen een project. Tijdens de uitvoering van de casestudies worden deze 
scenario’s verder uitgewerkt en vertaald naar een risico-inventarisatie. In elk van de 
gevallen moet worden afgewogen of het gaat om een beheersbare situatie en vervolgens 
welke beheersmaatregelen men zou kunnen doorvoeren. Aan de hand van het geboden 
risico-kader is het uiteindelijk aan het projectteam om te beslissen of en welke van de 
aanbevolen maatregelen worden doorgevoerd. 
 

 Eén of meerdere partijen voldoen ruimschoots aan het benodigde BIM-maturity 
niveau: Dit scenario biedt positieve vooruitzichten t.a.v. het voorgenomen BIM-
gebruik binnen het project. Wellicht zou het ambitieniveau van de BIM-
samenwerking omhoog bijgesteld kunnen worden. Dit is echter afhankelijk van 
diverse andere factoren, zoals de voordelen die dit biedt, risico’s die dit met zich 
meebrengt, investeringen die hiervoor benodigd zijn, etc.  

 Alle partijen voldoen aan het benodigde BIM-maturity niveau: Op basis van deze 
uitkomst mag worden aangenomen dat de voorgenomen BIM-toepassingen voor 
het project haalbaar zijn. Specifieke maatregelen zijn dus niet nodig. Het is echter 
wel interessant om op een later moment vast te stellen of deze conclusie juist is 
geweest. Indien zich in de loop van het project toch problemen voordoen, is het 
van belang te weten of dit te maken heeft met een onjuiste inschatting van het 
benodigde/huidige BIM-maturity niveau óf dat er zich onvoorziene 
omstandigheden (mogelijk zijn er barrières opgetreden) hebben voorgedaan. 

 Eén of meerdere partijen voldoen niet aan het benodigde BIM-maturity niveau: 
Binnen dit scenario zijn er diverse gradaties mogelijk. Zo kan het voorkomen dat 
één partij op enkele BIM-maturity criteria een onvoldoende niveau heeft. Wellicht 
is het in dit geval mogelijk om deze partij te helpen om de BIM-maturity op te 
waarderen tot het gewenste/benodigde niveau. Een ander scenario is dat 
meerdere partijen op veel aspecten van het BIM-maturity model tekortschieten. 
Men dient zich dan af te vragen of de voorgenomen BIM-toepassingen wel haalbaar 
zijn. Het zou verstandig kunnen zijn de doelen t.a.v. BIM naar beneden bij te 
stellen. Indien het project nog in de aanvangsfase zit, zou ook het kiezen van een 
andere partner een reële optie kunnen zijn. 
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Bijlage IX Disseminatie-activiteiten 

Hieronder is een overzicht weergegeven van belangrijke disseminatie-activiteiten 
gedurende het PDEng-traject, waarmee kennis over BIM-maturity en best practices is 
verspreid binnen onder andere de B&U en GWW en binnen het wetenschappelijk onderwijs 
(in chronologische volgorde): 
 

 Mastervak Supply Chain Management & ICT, september – november 2014 
Groepjes studenten zijn met het interviewinstrument op pad gestuurd om bij een 
aantal geselecteerde organisaties (uit één deelsector) de BIM-maturity in kaart te 
brengen. De resultaten zijn plenair besproken in een presentatiesessie, waarbij 
opvallende uitkomsten en verschillen tussen deelsectoren zijn besproken. In totaal 
waren ongeveer 40 masterstudenten Civiele Techniek betrokken bij het vak. 

 BIR Programmabureau, januari 2015 
Op basis van het opgeleverde sectorrapport zijn de resultaten van de sectoranalyse 
2014 gepresenteerd. 

 Publicatie BIM-maturity sectoranalyse 2014 
De eerste sectoranalyse is gepubliceerd op de website van de BIR en diverse 
brancheverenigingen. 

 BIM Praktijkdag, april 2015 
Dr. Hans Voordijk heeft de resultaten van de sectoranalyse 2014 toegelicht in een 
presentatie genaamd “Welke partijen zijn BIM ready”.  

 Publicatie tijdschrift E&I, juli 2015 
Artikel gepubliceerd met de naam “BIM: de stand van zaken” in vaktijdschrift E&I 
(Elektro & ICT) van branchevereniging UNETO-VNI. 

 Presentatie BIM Tempus Project, augustus 2015 
Presentatie over de ontwikkeling van het BIM-maturity model en de integratie van 
het BIM-maturity onderzoek binnen het onderwijs aan de Universiteit Twente. 

 Bouwtafel NEVI, december 2015 
Presentatie door dr. Hans Voordijk over professionalisering van inkoop- en 
toeleveringsprocessen middels de ontwikkeling van drie instrumenten aan de 
Universiteit Twente, waaronder het BIM-maturity model. 

 Publicatie Conceptueel, juni 2016 
Een artikel over de opzet van het PDEng-traject, de ontwikkeling van het BIM-
maturity model & best practices en de resultaten tot op dat moment. 

 Publicatie BIM-maturity sectoranalyse 2016 
De tweede sectoranalyse is gepubliceerd op de website van de BIR en diverse 
brancheverenigingen. 

 Publicatie BIR Nieuwsbrief, december 2016 
Een artikel met het oog op de publicatie van de BIM-maturity sectoranalyse 2016. 
Via het artikel was een link opgenomen naar de sectorrapportage. 

 Vergaderingen BIR werkgroep maturity, mei 2014 – mei 2017 
Overleg en uitwisseling van kennis met leden van de BIR werkgroep maturity. De 
frequentie van het overleg was ongeveer eens per twee tot drie maanden 

 BIM Praktijkdag 2017, april 2017 
Dr. Hans Voordijk heeft de resultaten van de sectoranalyse 2016 toegelicht in een 
presentatie genaamd “BIM-maturity sectoranalyse”.  
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Bijlage X BIM-maturity model, versie 2.0 
(ontwerpproduct 1) 

Het BIM-maturity model is opgesteld als Excel-bestand, maar tevens afgebeeld op de 
volgende pagina’s. 
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BIM-Maturity model Universiteit Twente 
 
(Het is alleen mogelijk om een hoger maturity niveau te behalen als aan de 
beschrijvingen/vereisten van een lager niveau wordt voldaan)      

        
Criterium/subcriterium Omschrijving Beschrijving maturity niveau         

Strategie 

De visie en doelstellingen voor BIM, hoe deze 
worden ondersteund vanuit het management en 
hoe invoering van BIM wordt begeleid door experts 
en specifiek aangestelde groepen. 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

BIM-visie en doelstellingen 

Om het implementatieproces van BIM binnen een 
organisatie richting te geven en te managen, kan 
een BIM-visie worden opgesteld en kunnen BIM-
doelstellingen worden gehanteerd. 

Geen visie of 
doelstellingen voor 
BIM geformuleerd. 

Een (basis)visie voor 
BIM is gedefinieerd, 
maar hier zijn geen 
concrete 
doelstellingen aan 
gekoppeld. 

Er worden BIM-
doelstellingen 
gebruikt die op 
hoofdlijnen zijn 
vastgesteld. Een BIM-
visie ontbreekt of 
wordt niet in lijn 
gehouden met de 
bredere strategie. 

De BIM-visie past 
binnen de bredere 
organisatorische 
visie/strategie en 
wordt afgestemd met 
partners waar 
altijd/vaker mee 
wordt samengewerkt. 

BIM-doelstellingen 
zijn SMART 
gedefinieerd. 

BIM-visie en 
doelstellingen 
worden actief 
gemonitord (bijv. 
middels een 
periodieke 
rapportage) en zo 
nodig bijgesteld. 

Managementondersteuning 

De mate waarin het management ondersteuning 
biedt aan de implementatie en verdere 
ontwikkeling van BIM middels het beschikbaar 
stellen van budgetten en via het in woord uitdragen 
van de relevantie van BIM. 

Geen ondersteuning 
voor BIM vanuit het 
management. 

Beperkte, 
ongestructureerde 
ondersteuning voor 
BIM. Budgetten 
worden ad hoc 
beschikbaar gesteld. 

Het belang van BIM 
wordt in woord 
uitgedragen, maar de 
budgetten zijn 
beperkt. 

BIM wordt 
ondersteund met 
voldoende/passende 
budgetten. 

Er worden gericht 
middelen ter 
beschikking gesteld 
om BIM verder te 
ontwikkelen en 
nieuwe toepassingen 
te implementeren. 

Ondersteuning voor 
continue 
inspanningen om BIM 
te implementeren en 
verder te ontwikkelen 
is voor de toekomst 
gewaarborgd. 

BIM-expertise 

Mede afhankelijk van de organisatiegrootte kan een 
BIM-expert, een BIM-werkgroep en/of BIM-
gerelateerde afdeling zijn aangesteld. Deze 
vervullen vaak een leidende, adviserende en 
ondersteunende rol binnen het 
implementatieproces van BIM. 

Geen BIM-expert, 
BIM-werkgroep of 
BIM-ondersteunende 
afdeling. 

Er is een BIM-expert 
met weinig tijd voor 
BIM-initiatieven. Een 
BIM-werkgroep of 
groep kerngebruikers 
komt op 
onregelmatige basis 
samen om BIM-
implementatie te 
bespreken. 

BIM-expert(s) met 
voldoende 
tijd/capaciteit voor 
invoering van BIM. 

BIM-expert werkt 
nauw samen met 
relevante onderdelen 
uit de organisatie. 
Alle (relevante) 
bedrijfsonderdelen 
worden 
vertegenwoordigd in 
een BIM-werkgroep 
of groep 
kerngebruikers. 

Onder de BIM-
expert(s) of leden van 
de werkgroep/ 
kerngroep is 
vertegenwoordiging 
vanuit het hoger 
management. Er 
wordt nauw 
samengewerkt met 
onderdelen/teams 
die verantwoordelijk 
zijn voor BIM-taken. 

BIM-gerelateerde 
besluitvorming van de 
expert/groep wordt 
serieus meegenomen 
om de BIM-strategie 
van de organisatie te 
kunnen bijsturen 
o.b.v. kennis, 
ervaringen en 
ontwikkelingen. 
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Organisatiestructuur en 
projectstructuur 

De organisatiestructuur omvat de formele 
opbouw van de organisatie, waaronder de 
hiërarchische structuur en 
functieomschrijvingen. De projectstructuur 
omschrijft hoe t.a.v. BIM de taken, 
verantwoordelijkheden en risico's tussen 
verschillende partijen in een project zijn 
vastgelegd. 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

Taken en 
verantwoordelijkheden 

De mate waarin de taken en 
verantwoordelijkheden m.b.t. BIM-processen 
zijn geformaliseerd en de wijze waarop deze 
worden ingevuld.  

Geen taken en 
verantwoordelijkheden 
voor BIM-gerelateerde 
processen 
gedocumenteerd. 

BIM-taken en 
verantwoordelijkheden 
zijn slechts gedeeltelijk 
of op onvoldoende 
niveau 
gedocumenteerd. 

Taken en 
verantwoordelijkheden 
voor BIM-processen 
zijn voldoende 
gedocumenteerd, 
maar beperkt 
geïntegreerd in de 
reguliere 
functieomschrijvingen. 

Op projectniveau 
worden taken en 
verantwoordelijkheden 
voor BIM-processen 
gedocumenteerd. 
Projectteams 
gebruiken hiervoor 
(standaard) taak- of 
rolomschrijvingen. 

Op organisatieniveau 
zijn taken en 
verantwoordelijkheden 
zodanig aangepast dat 
ze goed aansluiten bij 
het actuele BIM-
gebruik. 

Gedocumenteerde 
BIM-gerelateerde 
taken en 
verantwoordelijkheden 
worden regelmatig 
geëvalueerd, zodat ze 
goed afgestemd blijven 
op de veranderende 
(BIM-) omgeving. 

Contractuele aspecten 

De mate waarin er ten aanzien van BIM harde 
afspraken worden gemaakt met andere 
partijen. Het gaat hierbij om afspraken die via 
een contract, een BIM-protocol of op een 
andere wijze zijn geformaliseerd. 

BIM wordt niet 
meegenomen binnen 
contracten, 
protocollen of 
anderszins 
geformaliseerde 
afspraken. 

Projectmatig dan wel 
afhankelijk van 
projectteams wordt 
BIM (deels) 
meegenomen in 
contracten of 
protocollen. Hiervoor 
is binnen de 
organisatie echter 
geen standaard of 
richtlijn aanwezig. 

Vanuit de organisatie 
zijn er duidelijke 
richtlijnen opgesteld 
voor de verankering 
van BIM binnen 
contracten of 
protocollen, maar deze 
worden in de praktijk 
nog onvoldoende 
gehanteerd. 

De samenwerking 
middels BIM is 
expliciet vastgelegd 
binnen de contracten 
of protocollen met 
andere partijen. De 
organisatie is in staat 
om bij deze 
formalisatie het 
voortouw te nemen / 
proactief te handelen. 

BIM-gerelateerde 
afspraken zijn specifiek 
en meetbaar 
vastgelegd in 
contracten of 
protocollen: dit levert 
duidelijkheid over 
welke informatie 
wanneer en hoe moet 
worden aangeleverd. 

Veranderend BIM-
gebruik, nieuwe 
inzichten t.a.v. BIM en 
mogelijke wijzigingen 
in juridische 
voorwaarden worden 
nauwgezet 
gemonitord, zodat de 
contracten of 
protocollen hiermee in 
overeenstemming 
gehouden kunnen 
worden. 
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Mens en cultuur 

Hieronder worden factoren meegenomen die 
gerelateerd zijn aan de eigenschappen en 
competenties van personen en de organisatie als 
geheel. Zo kan bijv. een individuele motivatie of een 
gewoonte vanuit de bedrijfscultuur bepalend zijn 
voor het actuele BIM-gebruik, maar ook voor de 
transitie naar nieuwe werkwijzen en technologieën. 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

Persoonlijke motivatie & 
bereidheid te veranderen 

Persoonlijke drijfveren om BIM-implementatie te 
accepteren en te ondersteunen. Deze motivatie is 
bepalend voor de bereidheid van personen om hun 
manier van werken aan te passen aan het BIM-
gebruik. Bovendien hebben de persoonlijke 
drijfveren grote invloed op de mate en snelheid 
waarmee verandertrajecten worden doorlopen. De 
heersende organisatiecultuur kan grote invloed 
hebben op de persoonlijke motivatie van 
individuen. 

Er is veel weerzin 
t.a.v. het gebruik en 
de implementatie van 
BIM. 

Persoonlijke 
drijfveren bepalen op 
projectbasis of BIM 
kan worden 
toegepast. Er is 
organisatiebreed 
geen cultuur die 
motiverend werkt 
voor de transitie naar 
BIM. 

Ondanks de motivatie 
vanuit de top van de 
organisatie en van 
(een kleine groep) 
early adaptors, is er 
nog (te) weinig 
enthousiasme voor 
BIM bij de 
meerderheid van de 
organisatie. 

Er is een breed 
gedragen 
enthousiasme binnen 
de organisatie om te 
werken met BIM. Dit 
resulteert in een 
toenemende 
bereidheid om de 
manier van werken te 
veranderen ten 
gunste van BIM. 

De heersende cultuur 
in de organisatie 
heeft een 
stimulerend effect op 
de implementatie van 
BIM. Dit zorgt ervoor 
dat traditionele 
functies en processen 
worden aangepast 
aan het BIM-gebruik. 

De sterke motivatie 
om BIM toe te passen 
en te verbeteren, 
stelt de organisatie in 
staat snel te reageren 
op nieuwe BIM-
ontwikkelingen en 
zich hier voortdurend 
op aan te passen. 

Vragende actor (intern) 

Een vragende actor fungeert als aanjager voor het 
BIM-implementatieproces. Deze zogenaamde BIM 
champion stuurt en stimuleert andere mensen in de 
organisatie t.a.v. BIM.  

Geen vragende actor 
(BIM champion) 
aanwezig. 

Een BIM champion is 
wel aanwezig, maar 
deze heeft 
onvoldoende tijd en 
capaciteit om deze rol 
te vervullen. 

De BIM champion 
heeft beperkte tijd 
voor de aanjagersrol, 
maar is desondanks in 
staat om BIM op een 
hoger plan te krijgen. 

Het aantal aanwezige 
BIM champions en de 
achtergrond van deze 
aanjagers is passend 
om in te kunnen 
spelen op BIM-
perspectieven van 
verschillende 
personen, 
doelgroepen en/of 
afdelingen. 

Er is een BIM 
champion binnen de 
directie/ 
leidinggevenden van 
de organisatie. Deze 
staat in nauw contact 
met de personen 
(en/of teams) die 
verantwoordelijk zijn 
voor de operationele 
BIM-taken. 

Eén of meer BIM 
champions binnen de 
organisatie werken 
intensief samen met 
BIM champions 
vanuit andere 
organisaties of 
instanties. 

Educatie, training en 
ondersteuning 

Onder educatie, training en ondersteuning voor 
BIM vallen zowel de algemene voorlichting op 
organisatieniveau als de gerichte instructies en 
begeleiding voor specifieke personen/doelgroepen. 
Hiermee wordt bekwaamheid ontwikkeld om BIM-
gerelateerde taken uit te kunnen voeren. 

Geen educatie of 
specifieke training 
voor BIM. 

Educatie en training 
voor BIM is 
ongestructureerd en 
ad hoc. Het wordt 
aangeboden wanneer 
individuen hierop 
aandringen. 

Er is een 
gestructureerd 
aanbod/ programma 
t.a.v. educatie en 
training voor BIM. Dit 
wordt aangeboden 
aan mensen die 
(binnenkort) 
veelvuldig met BIM te 
maken hebben. 

Algemene 
voorlichting over BIM 
wordt 
organisatiebreed 
gegeven om te 
motiveren en 
bewustwording te 
creëren. Uitgebreide 
trainingssessies voor 
personen en/of 
doelgroepen met 
specifieke aandacht 
voor BIM-
toepassingen.  

Het educatie- en 
trainingsprogramma 
voor BIM is 
afgestemd op de 
behoeften van 
personen en 
doelgroepen, mede 
vanwege de 
belangrijke plaats 
voor begeleiding en 
ondersteuning in de 
praktijk: "training on 
the job". 

Educatie en training 
voor BIM wordt up-
to-date gehouden en 
voortdurend 
verbeterd o.b.v. 
praktijkervaringen, 
waarbij good/bad 
practices vanuit 
projecten belangrijke 
input leveren. 

Vervolg op volgende pagina 
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Mens en cultuur 
 
(vervolg) 

Hieronder worden factoren meegenomen die 
gerelateerd zijn aan de eigenschappen en 
competenties van personen en de organisatie als 
geheel. Zo kan bijv. een individuele motivatie of een 
gewoonte vanuit de bedrijfscultuur bepalend zijn 
voor het actuele BIM-gebruik, maar ook voor de 
transitie naar nieuwe werkwijzen en technologieën. 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

Samenwerkingsgerichtheid, 
openheid en transparantie 

De mate waarin de houding en instelling van 
mensen is gericht op samenwerking. Belangrijke 
aspecten die hiermee samenhangen zijn onder 
meer de openheid en transparantie naar partijen 
waarmee wordt samengewerkt. 

De organisatie is sterk 
intern georiënteerd. 
Dit geldt tevens voor 
het BIM-gebruik. 

Samenwerking met 
andere partijen is ad 
hoc en meer reactief 
dan proactief. Een 
gebrek aan openheid 
en transparantie 
belemmert 
gezamenlijke 
activiteiten. 

De inspanningen om 
structureel met 
andere partijen 
samen te werken, zijn 
deels succesvol. 
Aanzienlijke 
verbetering van 
samenwerking met 
andere partijen is 
mogelijk als de 
organisatiecultuur 
deze meer zou 
ondersteunen. 

Doorbraak wat 
betreft de mate 
waarin organisaties 
zijn gericht op 
samenwerking binnen 
de supply chain. BIM-
taken en -processen 
worden succesvol 
met andere partijen 
afgestemd. 

Externe 
samenwerking is 
onderdeel van de 
organisatiestrategie 
en wordt beschouwd 
als competitief 
middel. Het onderling 
vertrouwen tussen 
(keten)partners 
groeit, waardoor 
openheid en 
transparantie 
toenemen. 

Een gezamenlijk 
functionerend 
netwerk binnen de 
bouwketen overstijgt 
de belangen van 
individuele 
organisaties. De 
onderlinge 
afhankelijkheid is 
groot, waardoor 
samenwerking 
bepalend is voor de 
concurrentiepositie 
en gezamenlijke 
prestaties. 
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BIM-processen 

Een verzameling van BIM-gerelateerde activiteiten, 
waarmee een bepaald resultaat wordt beoogd. 
Deze onderling samenhangende activiteiten kunnen 
bijv. een BIM-toepassingsgebied vormen. 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

Procedures en 
werkinstructies 

De mate waarin organisatorische en projectmatige 
processen zijn gedocumenteerd, bijv. in procedures 
en werkinstructies. Dit is van invloed op de 
consistentie en de prestatie van processen. 

Geen procedures of 
werkinstructies 
gedocumenteerd 
voor het BIM-gebruik. 

BIM-processen zijn 
beperkt vastgelegd in 
procedures of 
werkinstructies. 
Hierdoor zijn BIM-
processen 
onvoorspelbaar en in 
grote mate 
afhankelijk van 
persoonlijke 
competenties. 

Werkinstructies en/of 
procedures zijn 
vastgesteld voor 
belangrijke 
toepassingen van 
BIM. Hoewel 
werkinstructies/ 
procedures deels 
aanwezig zijn, 
worden nog vaak 
oudere/traditionele 
werkwijzen 
aangehouden. 

Het BIM-gebruik van 
de organisatie is (voor 
een belangrijk deel) 
gedocumenteerd in 
werkinstructies en/of 
procedures. Hierin 
zijn Good practices 
verwerkt en is 
aandacht voor 
samenwerking met 
andere partijen 
(externe processen). 

De gedetailleerde 
procesdocumentatie 
is erop gericht om de 
kwaliteit van BIM-
processen te 
waarborgen. 
Hierdoor is de 
voorspelbaarheid van 
processen groot en 
blijven prestaties 
binnen acceptabele 
grenzen. 

Procesdocumentatie 
wordt up-to-date 
gehouden en 
verbeterd o.b.v. 
evaluaties en nieuwe 
(BIM-) 
ontwikkelingen. 
Hiermee wordt 
gewaarborgd dat de 
opgestelde instructies 
relevant blijven voor 
het actuele BIM-
gebruik. 

Procesverandering 
De mate waarin BIM een aanjagende rol kan 
vervullen voor verandering en verbetering van 
organisatorische processen. 

BIM wordt 
beschouwd als 
hulpmiddel voor 
(bepaalde) 
werkzaamheden, 
maar leidt niet tot 
fundamentele 
procesverbetering. 

BIM vormt in 
beperkte mate een 
drijfveer voor 
verandering en 
verbetering van 
processen. Dit is in 
hoge mate afhankelijk 
van de competenties 
en drijfveren van 
specifieke 
personen/teams. 

BIM vormt een 
drijfveer voor het 
verbeteren van 
processen, maar 
traditionele 
structuren en 
gewoonten vertragen 
deze transitie 
vooralsnog. 
Aanpassingen op 
projecten worden 
beperkt uitgerold 
naar andere delen 
van de organisatie. 

BIM wordt 
beschouwd als 
effectieve aanjager 
van 
procesverbetering. 
Veranderingen 
worden goed gedeeld 
met andere 
afdelingen/teams en 
hebben een positieve 
invloed op zowel 
interne als externe 
processen. 

De BIM-gedreven 
verandering en 
verbetering van 
processen draagt er 
toe bij dat het 
monitoren en 
bijsturen van 
processen wordt 
bevorderd. 

BIM draagt er toe bij 
dat processen 
voortdurend kunnen 
worden 
geoptimaliseerd, 
mede via intensieve 
samenwerking met 
andere partijen en 
disciplines. 
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ICT (infrastructuur) 

De ICT-gerelateerde middelen om BIM te 
faciliteren, waaronder hardware en software. Ook 
vergaderruimten en bijbehorende voorzieningen 
zijn binnen dit criterium opgenomen. 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

Hardware en 
netwerkomgeving 

De fysieke elementen en systemen die benodigd 
zijn om software en data te kunnen opslaan en te 
kunnen gebruiken. De kwaliteit van de 
netwerkomgeving bepaalt het gemak waarmee 
BIM-data wordt geraadpleegd en wordt 
uitgewisseld. 

De hardware is van 
onvoldoende niveau 
om BIM-software te 
laten functioneren. 

De hardware 
ondersteunt 
toepassingen van BIM 
in beperkte mate; de 
verwerking van grote 
hoeveelheden data 
geeft problemen. De 
infrastructuur voor de 
netwerkomgeving 
belemmert het 
externe dataverkeer. 

Mensen die met BIM 
werken hebben de 
beschikking over 
geschikte hardware. 
De infrastructuur 
voor de 
netwerkomgeving is 
van voldoende niveau 
om BIM-data met 
andere partijen uit te 
wisselen. 

Krachtige 
hardwaresystemen 
zijn gedeeltelijk 
aanwezig binnen de 
organisatie. De 
toewijzing van deze 
systemen is 
afhankelijk van 
behoefte en BIM-
toepassing. 

De hardware is 
organisatiebreed in 
staat om 
geavanceerde BIM-
softwaretoepassingen 
uit te voeren. De 
netwerkomgeving 
ondersteunt het 
gelijktijdig werken 
aan een bouwmodel 
door meerdere 
partijen. 

Huidige en 
toekomstige 
behoeften ten 
aanzien van BIM 
worden actief 
gemonitord om 
nodige veranderingen 
tijdig te signaleren en 
de aanwezige 
hardwaresystemen 
up-to-date te kunnen 
houden. 

Software Besturings- en toepassingsprogramma's waarmee 
BIM-toepassingen worden gefaciliteerd. 

Er is geen BIM-
software beschikbaar. 

Er is wel BIM-
software beschikbaar, 
maar de beschikbare 
software ondersteunt 
het benodigde 
actuele BIM-gebruik 
in beperkte mate. 

Het benodigde BIM-
gebruik wordt 
voldoende 
ondersteund door de 
beschikbare software. 
Een verdere invoering 
van BIM (het 
voorgenomen 
toekomstig gebruik) 
wordt echter 
belemmerd. 

De samenwerking 
met andere partijen, 
waaronder de 
uitwisseling van 
gegevens, wordt goed 
gefaciliteerd door de 
beschikbare software. 

Alle benodigde en 
gewenste 
(voorgenomen) BIM-
toepassingen worden 
ondersteund door de 
beschikbare 
softwarepakketten. 
De BIM-software 
fungeert als 
katalysator voor een 
verdere invoering van 
het BIM-gebruik.  

Toekomstige 
behoeften voor BIM 
worden regelmatig in 
kaart gebracht om de 
gebruikte 
softwarepakketten 
hiermee in 
overeenstemming te 
brengen en te 
houden. 

BIM-faciliteiten 

De aanwezigheid, beschikbaarheid en kwaliteit van 
project- en vergaderruimten inclusief bijbehorende 
voorzieningen. Hierbij wordt meegenomen welke 
functie deze ruimtes vervullen om het BIM-gebruik 
te ondersteunen. 

Er is geen 
projectruimte of 
vergaderruimte 
beschikbaar om het 
BIM-gebruik te 
ondersteunen. 

Projectruimte(s) 
en/of 
vergaderruimte(s) 
beschikbaar, maar 
een gebrek aan 
voorzieningen (bijv. 
voor projectie) zorgt 
ervoor dat deze 
ruimtes een beperkte 
bijdrage leveren aan 
het BIM-gebruik. 

De aanwezige 
ruimte(s) zijn 
voldoende uitgerust 
om samenwerking 
met BIM te 
faciliteren. Dit maakt 
het mogelijk om met 
een aantal personen 
via een gezamenlijk 
scherm/monitor 
samen te werken. 

Er zijn één of meer 
ruimtes beschikbaar 
waar teams 
gedurende een 
langere periode 
gebruik van kunnen 
maken. Dit bevordert 
multidisciplinaire en 
integrale 
samenwerking. 

Een of meer 
aanwezige ruimtes 
zijn voldoende 
uitgerust om 
vergader-/ 
coördinatiesessies 
met BIM te 
ondersteunen via 
grote 
projectieschermen of 
smartboards. 

De behoeften van 
BIM-gerelateerde 
voorzieningen 
worden actief 
gemonitord om 
benodigde 
aanpassingen te 
kunnen identificeren 
en vervolgens 
aanpassingen te 
kunnen doorvoeren.  
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Data(structuur) 
Het management, de structuur, het (her)gebruik en 
de uitwisseling van projectgerelateerde gegevens. 

0 
Niet aanwezig 

1 
Initieel 

2 
Gemanaged 

3 
Gedefinieerd 

4 
Kwantitatief 
gemanaged 

5 
Optimaliserend 

Informatieopbouw 
Gebruik van een documentmanagementsysteem 
(DMS) om projectgegevens gestructureerd op te 
slaan en toegankelijk te maken. 

Er wordt geen gebruik 
gemaakt van een 
documentmanage-
mentsysteem. 

Het gebruik van een 
documentmanage-
mentsysteem is 
ongestructureerd en 
in hoge mate 
afhankelijk van 
behoeften en 
competenties van 
projectteams. 

Het gebruik van een 
documentmanage-
mentsysteem is 
onderdeel van de 
standaard werkwijzen 
van de organisatie. Er 
is echter geen 
koppeling tussen dit 
systeem en de BIM-
omgeving. 

De gegevens binnen 
het DMS worden 
(deels) toegankelijk 
gemaakt voor andere 
partijen binnen 
projecten (bijv. via de 
BIM-omgeving). Er 
kunnen tevens 
rechten worden 
verleend om 
documenten toe te 
voegen/ te wijzigen. 

Het DMS is volledig 
geïntegreerd in de 
BIM-omgeving. Op 
deze wijze fungeert 
het DMS als primaire 
informatiebron 
tijdens (en na afloop 
van) projecten en 
vormt het een 
effectief 
communicatiemiddel 
tussen partijen. 

De projectgebonden 
gegevens worden 
vanuit een 
organisatie-
overkoepelend 
systeem beheerd. Een 
centrale persoon is 
aangesteld om de 
consistentie en 
kwaliteit van deze 
gegevens te 
waarborgen. 

Objectstructuur / 
objectdecompositie 

De decompositie/opdeling van een bouwwerk, 
waarbij fysieke of functionele elementen op 
verschillende detailniveaus van een bouwwerk zijn 
gedefinieerd. De structuur die hierdoor ontstaat, 
kan onder meer worden gebruikt om verschillende 
onderdelen van het bouwwerk inzichtelijk te 
maken, om werkpakketten op te stellen en te 
managen, of om informatie te koppelen aan 
bepaalde elementen. 

Er wordt geen 
methodiek gebruikt 
voor de 
objectstructuur/  
-decompositie van 
een bouwwerk. 

De gebruikte 
objectstructuur wordt 
op projectbasis 
vastgesteld. Er is op 
organisatieniveau 
geen uniforme 
methodiek voor de 
objectstructuur 
gedefinieerd. 

Een uniforme 
methodiek voor de 
objectstructuur wordt 
organisatiebreed 
gehanteerd.  

De organisatorische 
methodiek voor de 
objectstructuur wordt 
op projecten 
afgestemd en gedeeld 
met andere partijen. 

De methodiek voor 
de objectstructuur 
wordt consequent 
afgestemd met 
richtlijnen/ 
standaarden binnen 
de sector. Er worden 
projectoverstijgend 
afspraken met 
(keten)partners 
gemaakt over de te 
hanteren methodiek. 

Ontwikkelingen op 
sectorniveau om de 
methodiek voor 
objectdecompositie 
te verbeteren en 
onderling af te 
stemmen worden 
nauwgezet gevolgd, 
zodat de organisatie 
zich hierop kan 
aanpassen. 

Objectenbibliotheek en 
objectattributen 

Bij de opbouw van een bouwmodel kan gebruik 
worden gemaakt van gestandaardiseerde objecten 
of concepten vanuit een objectenbibliotheek (een 
database met objecten). De objectattributen 
vormen een toevoeging van niet-grafische 
informatie aan objecten in het bouwmodel, 
waarmee onder meer kenmerken en 
eigenschappen van een object worden 
gedefinieerd. 

Er wordt geen gebruik 
gemaakt van een 
objectenbibliotheek.  

Binnen de organisatie 
worden verschillende 
onderling niet 
afgestemde objecten-
bibliotheken gebruikt: 
er is geen organisatie-
standaard. De 
toevoeging van 
attributen is 
willekeurig. 

Op organisatieniveau 
wordt een 
(overkoepelende) 
objectenbibliotheek 
beheerd. Niet-
geometrische 
basisgegevens 
worden gekoppeld 
aan objecten. 

De gehanteerde 
objectenbibliotheek is 
gestructureerd 
opgezet en de 
naamgeving van 
objecten is 
consistent. De 
objectenbibliotheek is 
in lijn gebracht met 
sectorstandaarden. 

Bij het creëren van 
bouwmodellen en het 
opbouwen van 
bibliotheken wordt 
gebruik gemaakt van 
beschikbare objecten 
en bijbehorende 
attributen uit externe 
(product)bibliotheken 
en open standaarden. 

Objectenbibliotheken 
worden continu up-
to-date gehouden 
met aanvullende 
gegevens vanuit 
projecten. 
Objectattributen 
worden toegevoegd 
om andere partijen in 
de keten te 
ondersteunen en 
informatie te kunnen 
hergebruiken. 

Data-uitwisseling 

Het uitwisselen en delen van gegevens via of vanuit 
het bouwmodel met andere partijen. Op deze wijze 
kan bijv. worden verder gewerkt op basis van 
gegevens (deelmodellen) van partners. 

Er vindt geen 
uitwisseling van 
gegevens plaats via of 
vanuit het 
bouwmodel. 

Uitwisseling van data 
via of vanuit het 
bouwmodel is 
beperkt en 
ongestructureerd. 
Deze uitwisseling is 
grotendeels 
afhankelijk van 
competenties van 
projectteams. 

Uitwisseling van data 
vindt voornamelijk 
intern plaats tussen 
teams/afdelingen. 
Externe uitwisseling 
van data wordt 
bemoeilijkt door het 
ontbreken van 
onderlinge afspraken 
en/of 
datastandaarden. 

Data-uitwisseling met 
andere partijen is 
goed gedefinieerd in 
contracten of 
bijbehorende BIM-
protocollen. Dit 
vormt de basis om 
succesvol data uit 
wisselen en verder te 
werken o.b.v. (delen 
van) het bouwmodel 
van andere partijen. 

De uitwisseling van 
BIM-data vindt zoveel 
mogelijk plaats via 
open standaarden. De 
interoperabiliteit 
(onderlinge 
uitwisselbaarheid) 
van bouwmodellen / 
BIM-data neemt 
hierdoor sterk toe. 

De uitwisseling van 
BIM-data omvat 
indicatoren om het 
succes van BIM-
toepassingen 
inzichtelijk te maken. 
Dit maakt continu 
monitoren en 
bijsturen mogelijk, 
bijv. bij de 
implementatie van 
nieuwe toepassingen 
en technologieën. 
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