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V O O R W O O R D
Een terugblik op afgelopen maanden. Dan 
is er eigenlijk maar één onderwerp, dat 
iedereen bezig hield en nog steeds houdt: 
het Coronavirus. Wij van the BIM practice zijn 
van mening dat het virus ook kansen biedt. En 
we hebben er ook een blog over geschreven: 
Thuisisolatie? Wees Pro-Actief Zichtbaar! 
Overigens geldt dit advies altijd, want 
steeds meer mensen werken op afstand. Hoe 
zichtbaarder, hoe beter.

Lotte heeft haar tijd bij the BIM practice erop 
zitten. We gaan haar missen. En bovenal: we 
wensen haar heel veel succes in haar verdere 
carrière toe. En sinds enkele maanden hebben 
we Thomas in ons team. We zijn heel blij met 
zijn komst en de werkzaam- heden, die hij 
verricht. Je leest er meer over op pagina 7 
van het magazine.

Als the BIM practice willen we van ons laten 
horen. Niet alleen op de werkvloer, maar ook 
via LinkedIn, onze website en letterlijk: via een 
podcast. Dirk Jan Kroon in gesprek met Denise 
van Breemen, marketing projectmanager bij 
Building Heroes. Snel naar pagina 5 dus!

En een vooruitblik. De komende maanden zijn 
we aan de slag voor diverse opdrachtgevers, 
zoals: Rochdale, Habion en Woonzorg 
Nederland. We willen groeien met the BIM 
practice, dus gaan we begin oktober onze visie 
op de toekomst doornemen. De digitalisering 
van data biedt namelijk vele voordelen, dat 
hebben we bij onze allereerste opdrachtgever 
Heembouw al laten zien (en zij hebben er een 
blog over geschreven). En ook Judith Tillie, 
manager Vastgoed bij Woonzorg Nederland is 
ervan overtuigd (zie pagina 5 + 6).

Met inzet van BIM en LEAN kunnen wij van the 
BIM practice nog heel veel opdrachtgevers 
verder helpen in dit proces. Dat doen we met 
veel plezier en toewijding.

Veel leesplezier!

The BIM practice
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D E  C O N C R E T E  V O O R D E L E N  V A N 
W E R K E N  M E T  B I M

Ruim vier jaar geleden waren Onno Speur en Dirk Jan Kroon voor één van 
hun eerste opdrachten bij Heembouw. Heembouw heeft veel ervaring met 
BIM in nieuwbouwprojecten en bij de renovatie van bedrijfsgebouwen en 

kantoren. De voordelen van werken met BIM zijn voor Heembouw en the BIM 
practice zo klaar als een klontje: het verbetert de kwaliteit en reduceert de 
kosten. De concrete voordelen van het gebruik van BIM in bestaande bouw 

op een rijtje:

Dus uiteindelijk leveren deze vier voordelen – naast kwaliteit – keiharde 
euro’s op. Uit diverse praktijkvoorbeelden blijkt dat de inzet van BIM in 
bestaande bouw een besparing oplevert van 15% tot 20% van de totale 

begroting voor vastgoedbeheer en onderhoud. Lees hier de volledige blog 
van Heembouw.

1 .  Inz icht  meer jaren-onderhoudsplan

2.  Heldere  taak  en  opdrachtomschr i jv ing  –  versterkt  ketensamenwerk ing

3.  De  voordelen  van  v isua l i sat ie  en

4.  E f f i c iency  s t i jg t :  kor tere  door loopt i jd  pro jecten  en  bespar ing  kosten.
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Joyfull producers

Onno Speur  &  S joerd  Beun aan de 
s lag  b i j . . .
R O C H D A L E
Onno Speur en Sjoerd Beun aan de slag 
voor de Amsterdamse woningcorporatie 
Rochdale op het hoofdkantoor van the BIM 
practice in Lisse. Hier zijn de mannen bezig 
aan datakwaliteit en procesverbetering.k.

De renovatie Dobbebuurt in Amsterdam is 
dit jaar van start gegaan! Bij dit project van 
Woningstichting Rochdale is Ruud van der 
Star nauw betrokken als BIM-coördinator en 
procesbegeleider van de plan- sessies. Dat 
heeft geleid tot een integrale planning voor 
het project, waarmee alle partijen weten waar 
ze aan toe zijn.

In de eerste fase van dit project worden in 
totaal 301 woningen verduurzaamd en op hoog 
niveau gerenoveerd. De woningen worden 

van het gas afgehaald en aangesloten op 
stadswarmte. De Dobbebuurt is daarmee één 
van de eerste bestaande buurten in Amsterdam 
die ‘van het gas gaan’. Bouwbedrijf De Nijs 
renoveert 112 woningen van de zogeheten 
Berghoef-blokken (vernoemd naar architect 
Berghoef). Coen Hagedoorn Bouwgroep 
renoveert 189 woningen van de Holt- blokken. 

B O U W H E L D E N  
P O D C A S T
Denise van Breemen – werkzaam als 
Marketing Projectmanager bij Building 
Heroes – interviewde onze eigen Dirk Jan 
Kroon voor de Bouwhelden podcast.

Even lekker luisteren naar – onder meer – de 
stelling die Dirk Jan poneert: elk probleem 
is te herleiden naar de opdracht. En ook: de 
kwaliteit van samenwerken, vakmanschap 
en het benutten van talent. Plus: de waarde 
van fouten maken.
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The  BIM pract ice  and. .
B R I K T O N

Dirk Jan Kroon heeft namens the BIM 
practice een bijdrage geleverd aan de 
derde leergang van Brickton. Brickton is 
de development hub van de bouwbranche. 
Waar professionals samenkomen. Om te 
leren. Te trainen. Om zich te ontwikkelen. 
En hieraan draagt the BIM practice nu ook 
zijn steentje bij.

Dirk Jan Kroon verzorgt de praktijkcasus 
voor de Construction University trainees. De 
praktijkcasus betreft drie elementen.
 
Ten eerste: projectmanagement, waarbij de 
trainees een projectvoorstel schrijven. 

Ten tweede: verandermanagement met 
als resultaat een veranderstrategie, die de 

studenten moeten opstellen. 
En ten derde: inspirerend leiderschap, waarbij 
de trainees een pitch houden i.v.m. een 
budgetaanvraag. 

Het betreft een tweedaagse cursus, die drie 
keer per jaar wordt gegeven. Ook verzorgt 
the BIM practice de BIM-basistraining aan de 
trainees.

Brickton is geaccrediteerd om post-HBO 
certificaten uit te reiken aan professionals 
die het startersparcours succesvol hebben 
afgerond. Het startersparcours is er 
speciaal voor jong talent: ontwikkel- en 
verrijkingsprogramma’s die hen supersnel op 
topniveau laat meedraaien.

Joyfull producers
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Building Heroes legt zich volledig toe op 
het faciliteren van de meest getalenteerde 
professionals in bouw en infra. Voor de 
allergrootste talenten in de bouw en 
infra is er de Construction University. Dit 
ontwikkelprogramma slaat de brug tussen 
de schoolbanken en de huidige vraag 
naar kennis en attitude in de praktijk. De 
trainees, genaamd Building Talents, doen 
dit bij verschillende innovatieve (bouw)
bedrijven. Zoals bij the BIM practice. Wij zijn 
hierin een trotse en betrokken partij.

Eén van de Building Talents is Lotte Horstman. 
Lotte heeft haar tweede leerjaar met succes 
afgerond bij the BIM practice. We zijn heel blij 
en tevreden over haar resultaten en missen 
haar collegialiteit en inspirerende karakter nu 
al. We wensen Lotte veel plezier en veel succes 
toe in haar verdere traineetraject.

Thomas werkt sinds februari 2020 bij the BIM 
practice. En net als Lotte is hij een Building 
Talent bij de Construction University.

Thomas combineert een ontwerpende houding 
met wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Deze 
vinden hun basis in zijn opleiding Architectuur 
aan de TU Delft. Via het trainee programma 
is hij werkzaam geweest bij Van Wijnen 
Harderwijk als BIM-regisseur en bij Lokhorst 
Bouw en Ontwikkeling als Virtueel Bouwer. Met 
geduld, persoonlijke aandacht en een open 
houding heeft hij daar vele collega’s al verder 
weten te helpen in hun transitie naar BIM. 
Door van hen te leren wat de uitdagingen van 
vandaag zijn, is Thomas breed inzetbaar. Van 
timmerman tot directie, van contractvorming 
en kwaliteitsmanagement tot datacontrole en 
parametrisch modelleren.

Thomas is direct aan de slag gegaan bij Habion. 
Habion biedt ouderen een thuis. Verspreid 
over heel Nederland bezit Habion op ruim 
120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden 
voor ouderen. Ook verzorgt Thomas Solibri 
trainingen. En van Lotte heeft hij het stokje 
overgenomen m.b.t. de werkzaamheden bij 
KBM Groep.

LO
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Interview

Judi th  T i l l ie ,  manager  Vastgoedstur ing  b i j

W O O N Z O R G  N E D E R L A N D

Hoe is  de  samenwerk ing  tussen  Woonzorg 
Neder land en  The  BIM pract ice  tot  s tand 
gekomen?

Dat ging via-via en ik wist dat The BIM practice 
kennis en ervaring heeft met datakwaliteit. 
Na een telefoongesprek met Dirk Jan hebben 
we een afspraak gemaakt en zijn we snel tot 
zaken gekomen. The BIM practice is één van de 
weinige partijen in de markt, die én bekend is 
met het onderwerp én goed bekend is met de 
corporatiesector. Dus bleek The BIM practice 
een uitstekende partij voor Woongroep 
Nederland om mee samen te werken. We 
hebben The BIM practice ingehuurd om ons te 
begeleiden bij de uitvoering van onze visie en 
ambities op het onderwerp Datakwaliteit.

Voor  welke  u i tdaging(en)  s taat 
Woonzorg  Neder land op  het  gebied  van 
datakwal i te i t ,  waar  Paco  de  Mulder  a ls 
programmamanager  aan  werkt?

Voor onze organisatie was datakwaliteit 
indertijd een vrij nieuw onderwerp. We 
hadden nog niet duidelijk voor ogen hoe 
we de aanpak wilden vormgeven, maar de 
voordelen van datakwaliteit zijn voor ons 
evident. Zo is de marktwaardering van de 
vastgoedportefeuille afhankelijk van data, 
net als de opbouw van de huren. Kortom, 
hoe accurater de data, des te beter onze 
bedrijfsvoering en serviceverlening. En met 
The BIM practice zijn we concreet aan de slag 
gegaan. Paco van The BIM practice is ‘onze’ 
specialist en – wat ik ook belangrijk vind – 
zichtbaar op de werkvloer.

In de loop der jaren zijn de technologische 
mogelijkheden enorm toegenomen, en daar 
maken we bij Woonzorg Nederland uiteraard 
gebruik van. Met behulp van IT kunnen veel 

meer data worden gegenereerd en gekoppeld 

dan ooit tevoren. Daar willen wij gebruik van 
maken bij onder meer de waardering van onze 
vastgoedportefeuille en het nog accurater 
vaststellen van de huurprijzen. Eén van de 
doelen is, dat de data van alle oppervlakten van 
de woningen in het systeem met een simpele 
handeling voor alle medewerkers opvraagbaar 
zijn en dat deze data juist zijn.

Ook moeten we een data-strategie ontwikkelen, 
die Woonzorg Nederland kan inzetten om 
alle datastromen inzichtelijk te hebben. We 
moeten het goed doen, maar ook goed blijven 
doen. Dat betekent dus allereerst: de basis 
op orde. Daarom bekijken we: ‘Hebben we alle 
relevante informatie?’, ‘Ook van het vastgoed 
dat al decennia geleden is gebouwd?’, ‘En 
staan deze data juist in het systeem?’. Plus: 
‘Hoe houden we deze data up-to-date in de 
toekomst?’. Met ons bezit van ruim 43.000 
wooneenheden (zelfstandig en intramuraal) 
is dat heel veel data. Inmiddels zijn we op het 
punt aanbeland, dat we verder kijken dan het 
vastgoed. Het project raakt alle afdelingen, 
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dus wordt het project zeer binnenkort breder 
in de organisatie belegd. Dat is conform 
onze ambitie. De aanpak wordt wederom in 
samenwerking met The BIM practice gedaan. 
Zo maken we een volgende stap naar een data- 
gedreven organisatie.

Hoe ver loopt  de  samenwerk ing  en  de 
verwezenl i jk ing  van  de  ambi t ies  van 
Woonzorg  Neder land op  het  gebied  van 
datakwal i te i t?

Naar alle tevredenheid. Paco geeft het project 
de benodigde structuur. Hij rapporteert op 
de voortgang en er zijn regelmatig evaluaties, 
waar ook Dirk Jan bij betrokken is. Deze 
evaluaties gebruiken we om de voortgang te 
optimaliseren. The BIM practice heeft een pro-
actieve houding en is goed in het maken van 
concrete vooruitzichten. Door de open houding 
en collegialiteit bij Woonzorg Nederland is 
het een mooi project om te managen. Het 
onderwerp staat intern op de kaart en er 
wordt vooruitgang geboekt. De collega’s zien 
dus ook de voordelen in van wat er gedaan 
wordt op dit gebied.

Wat  i s  de  vo lgende s tap  voor  Woonzorg 
Neder land m.b.t .  datakwal i te i t  en  de 
profess ionele  ontwikkel ing  naar  een  data-
gedreven organisat ie?

Data is ook een belangrijke pijler voor de 
bedrijfsvoering en sturing. En in de toekomst 
zal de digitalisering in onze sector verder 
toenemen. Hierdoor ontstaan nieuwe 
functionaliteiten. Op termijn verwacht ik dat 
we ook steeds meer met externe data zullen 
gaan werken bij data-analyses. En data moet 
informatie worden. Daarom gaan we een 
afdeling Informatisering in het leven roepen. 
Deze nieuwe afdeling zal de organisatie gaan 
faciliteren. Dat betekent op termijn, dat er 
informatiespecialisten aangetrokken zullen 
worden en dat we onze collega’s gaan trainen. 
De eerste stappen zijn al gezet, want er is een 
informatiemanager aangesteld. O p termijn 
zullen we informatieve dashboards kunnen 

maken, die up-to-date zijn en elk moment 
inzicht kunnen geven van portefeuille- tot op 
woningniveau. Dat betekent tegelijkertijd dat 
we een helder en toetsbaar verhaal hebben 
naar onze huurders en stakeholders. En – niet 
onbelangrijk – een zeer accuraat inzicht in 
onze vastgoedwaardering. We zijn immers een 
transparante organisatie, met oog en oor voor 
onze huurders.

De volgende stap is het goed ontsluiten van 
de data voor onze collega’s. Dit gebeurt in de 
vorm van standaard of zelf-samengestelde 
dashboards. Het proces moet zo worden 
ingericht dat data-analyses eenvoudig gedaan 
kunnen worden Daarvoor is werken met 
dezelfde data een must. De databron moet in 
alle gevallen dezelfde zijn. Dit gaat voordelen 
opleveren voor onze klanten. WOZ- waarden, 
tevredenheidscijfers en woningoppervlakte van 
woningen. Het kunnen saaie gegevens zijn voor 
sommigen onder ons. Dat begrijp ik. Maar het 
wordt interessant als je die gegevens aan elkaar 
koppelt en gaat analyseren. Zo maakt Woonzorg 
Nederland ‘complex-prestatieanalyses’. Dan 
bekijken we de integrale staat van een complex 
afgezet tegen onze gewenste doelstellingen. 
Daar maken we een visueel plaatje van. We 
kijken hoe een complex scoort op onder 
meer: kwaliteit, betaalbaarheid, duurzaamheid 
en klanttevredenheid. Uit die koppeling van 
gegevens kan bijvoorbeeld naar voren komen, 
dat het vastgoed er uitstekend bijstaat, maar 
ook dat niet alle bewoners tevreden zijn. Dan is 
de vraag: ‘Wat ligt daaraan ten grondslag?’. En 
belangrijker: ‘Hoe gaan we dat oplossen!?’ Met 
andere woorden: door data te combineren en 
te analyseren, kunnen we veel doelgerichter 
aan de slag om knelpunten en problemen aan 
te pakken, die in eerste instantie niet zichtbaar 
zijn. Dat maakt het onderwerp ‘datakwaliteit’ 
zo interessant. Het moet en gaat uiteindelijk in 
het voordeel werken van onze huurders.

Loopt  Woonzorg  Neder land voorop in  de 
corporat iesector  m.b.t .  datakwal i te i t?

Ik weet dat datakwaliteit op veel agenda’s staat. 
Maar tegelijkertijd lees ik ook in de vakbladen 
dat het merendeel van de woningcorporaties 
nog niet gerichte acties onderneemt of een 
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doortimmerd plan heeft. 
Dus ik vermoed dat Woonzorg Nederland 
momenteel in de voorhoede speelt in onze 
sector.  Onze visie is in elk geval helder: werken 
aan datakwaliteit loont.

En dat gaat met meevallers en met uitdagingen. 
Waar we tijdens het project bijvoorbeeld achter 
zijn gekomen, is dat in de organisatie niet alles 
even goed gedocumenteerd is. Sommige data 
was simpelweg niet voor handen. En dat is 
niet omdat we het niet belangrijk vonden, maar 
er waren in het verleden niet altijd centrale 
afspraken over data-verzameling en opslag. 
Dus de data- vastlegging ging naar eer en 
geweten. Door het ontbreken van IT bestonden 
er ook meerdere ‘systematieken’. En er gingen 
mensen met pensioen die bij wijze van spreken 
wandelende bibliotheken waren, et cetera. Het 
zette ons bij dit project voor de vraag: zijn er 
wellicht meerdere zaken blijven liggen in het 
verleden en als gevolg van het ontbreken van 
de huidige technologie? Dat komt in dit project 
allemaal samen. En dat wat we nú aan data 
verzamelen, moet goed verankerd worden in 
een centraal informatiesysteem.

In dit tijdperk van bijna ongekende 
technologische mogelijkheden, wil ik dat we 
ook voorsorteren op de volgende fase. In die 
fase worden ‘harde’ en ‘zachte’ informatie 
nog belangrijker voor onze dienstverlening. 
Met de juiste gegevens kunnen de hiaten en 
knelpunten nog beter worden vastgesteld en 
aangepakt. En daardoor gaat data een grote 
bijdrage leveren aan de tevredenheid van de 
huurders van Woonzorg Nederland. Daarvan 
ben ik overtuigd.

“Lang verhaal  kor t :  Ruud is 
betrokken en  verandwoordel i jk 

a ls  B IM-coörd inator.”
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De White Paper Visie op BIM geeft 
concrete tips en handvatten over 
het schrijven van een visie op BIM.

De White Paper Datakwaliteit is 
in de maak en is binnenkort te 
downloaden via onze website!

Whitepapers

The BIM pract ice  presents :
W H I T E P A P E R  V I S I E  O P  B I M

Een visie op een onderwerp of 
bedrijfsonderdeel geeft aan hoe de 
organisatie kijkt en handelt. Welke doelen 
streeft de organisatie na en hoe wordt 
dat praktisch vertaald naar de alledaagse 
praktijk? Met een visie bepaalt een 
organisatie haar toekomst en koers. Met 
een heldere visie bepaalt de directie welke 
middelen nodig zijn voor de organisatie en 
weten de werknemers wat hun te wachten 
en te doen staat. Dat geldt dus ook voor 
de visie op BIM.

In deze white paper lees je niet alleen 
waarom een visie belangrijk is, maar het 
beschrijft ook hoe je zelf een visie op BIM 

kan opstellen. Hiervoor hebben we een 
handig overzicht met praktische vragen 
gemaakt. Het begint allemaal met weten 
welke doelen je hebt voor de toekomst. 
Een visie is dan ook, de naam zegt het al, 
een blik werpen in de (nabije) toekomst.

“Een organisat ie  d ie  werkt 
met  B IM,  i s  voorbere id  op 
de  toekomst!”
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Dienstverlening & ambities

The BIM pract ice  b iedt . .
B I M - B A S I S T R A I N I N G  &  L E A N - T R A I N I N G 

B I J  D E  C O R P O R A T I E  A C A D E M I E

Werkzaam in het vastgoed als 
corporatiemedewerker en altijd al willen 
weten wat BIM nu écht inhoudt? Volg dan 
onze BIM-basistraining via de De Corporatie 
Academie.

BIM-bas is t ra in ing
Met het volgen van deze training heb je een 
helder beeld van hoe BIM jou en je organisatie 
verder gaat helpen. Bij zowel strategische 
vraagstukken als op de werkvloer. De training is 
op 15 september 2020 in de regio Amersfoort 
en kost € 510 per persoon. Kijk op de website 
van De Corporatie Academie voor meer 
informatie. Hier kan je je ook inschrijven.

LEAN-t ra in ing
LEAN is hot! Processen verbeteren en 
slimmer samenwerken op de werkvloer met 
je Green Belt. Maar hoe zet je deze tools in 
bij projecten? Dat ga je leren in deze training 
bij De Corporatie Academie. Het doel van deze 
training is inzicht geven in, en praktische 
kennis over, het toepassen van LEAN plannen. 

Deze training is gericht op personen zonder 
of met beperkte kennis van of ervaring in 
LEAN. Het programma is uitermate geschikt 
voor: leidinggevenden, projectleiders, 
projectmanagers en werknemers die met LEAN 
in hun projecten willen starten. De trainingen 
zijn gepland op 3 september en 13 oktober 
2020 in de regio Amsterdam en kost € 250 per 
persoon. Kijk op de website van De Corporatie 
Academie voor meer informatie. Hier kan je je 
ook inschrijven.

Meer  t ra in ingen van  the  B IM 
pract ice
The BIM practice verzorgt meer trainingen. 
In deze tijden van afstand houden uiteraard 
ook online. Klik hier voor ons volledige aanbod.
vastgoed). Hierbij helpen we je om zelfstandig 
de juiste keuzes te maken voor bijvoorbeeld: 
producten, processen en leveranciers. Daarbij 
werken we aan blijvend commitment van de 
verandering. Met als doel dat BIM in het nieuwe 
DNA van de organisatie, haar medewerkers en 
ketenpartners is verankerd.

In teressant?
Dit magazine is een uitgave van the BIM practice. 
Wil je ons inhuren? Neem dan contact met ons 
op voor een geheel vrijblijvend gesprek en om 
de mogelijkheden door te nemen.

Onno Speur   06 - 520 034 99
Dirk Jan Kroon  06 - 833 953 08
Ruud van der star  06 - 483 338 84

www.theBIMpractice.nl
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www.theBIMpractice.nl


