SLIM MET BIM
Het Webinar ’Aan de slag met BIM’ van 19 November j.l., georganiseerd door Regionaal Platform BIM,
Stichting Rondom GWW en Netwerk RegioIngenieur, bleek een schot in de roos voor de deelnemers.
“Een digitale Meeting past eigenlijk heel goed bij het onderwerp”, aldus Colinda den Dijker (Rondom
GWW), die één van de drie presentaties voor haar rekening nam.
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zo belangrijk dat Beheer, Ingenieursbureau en Markt samen
kiezen voor die integrale aanpak en hier ook samen aan tafel
zitten, nou ja, samen achter het scherm.”
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Zij ging in haar presentatie vooral in op de stappen die je als
bedrijf en als overheidsorganisatie kunt zetten op weg naar
digitalisering van processen, data-overdracht en databeheer.
En dat alles volgens de eisen van de Wet Kwaliteitsborging
en de Omgevingswet (2022).

Behoefte
Het grote aantal beslissers dat zich had ingeschreven voor
het webinar deed Den Dijker deugd.
“Daaruit blijkt hoe hoog digitalisering op de agenda staat.
Ook achteraf, via een mentimeter, bleek dat er grote
behoefte is aan kennisdeling en bijvoorbeeld pilotprojecten
om uiteindelijk te komen tot één digiTaal. Daarom is het ook

Hennie Stolwijk, Adviseur van de Gemeente Rotterdam, ging
aan de hand van praktijkvoorbeelden en de Routekaart
Gemeenten en BIM, meer de diepte in.
Voor deze Routekaart (met toelichting) kun je terecht op de
website van Buitenwerk Rotterdam. link
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Klik hier voor meer informatie Routekaart Gemeente en Bim

Het was Colinda den Dijker die als laatste spreker vooral
inging op de manier waarop mensen en organisaties
vooruitgang konden maken met BIM.
Colinda: ”Het gaat er vooral om dat je met kleine stappen
durft te ontdekken, integraal met overheid en markt kennis
en inzichten opbouwen is essentieel om de digitale weg
beter te vinden. Maar doe het goed voorbereid en onder
begeleiding, met steun van het management. Er zullen
bijvoorbeeld pilotprojecten volgen. Maar zorg ook binnen je
organisatie voor goede voorlichting, wij kunnen daarbij
helpen met het aanleveren van tools, procesbegeleiding en
het geven van presentaties.
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Kostenvermindering
Het was de voorzitter van het Netwerk Regioingenieur,
Ronald Zandbergen, die met een duidelijke presentatie nut
en noodzaak van digitaal beheren en bouwen wist te
duiden. Door goede en uniforme overdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan er effectiever en
efficienter worden gewerkt. Uiteindelijk leidt dat tot minder
fouten en betere gegevens voor beslissingen. Op die manier
kan een jaarlijks verlies op de bouwkosten van 5-13%
worden verminderd. Het gaat namelijk om vermijdbare
kosten.

Participatie

Er kan een quickscan worden gemaakt om de te volgen route in de
eigen organisatie in beeld te brengen en er zullen nog Masterclasses
volgen, desnoods digitaal als het even niet anders kan.
Want vergis je niet: 80% van het informatieverlies kunnen we tackelen
met behulp van BIM.” Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de
regionale platformbijeenkomsten. Kijk op de website van de
RegioIngenieurs voor de onderwerpen en data.
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