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We hebben een nieuwe naam: the BIM Practice! 
En met een nieuwe naam komt ook een nieuwe 
uitstraling. Daarom is onze website vernieuwd 
en heeft ons magazine een nieuw uiterlijk.

Ook op personeel vlak hebben we nieuws. 
Sjoerd en Veerle hebben ons team versterkt. 
Plus, Thomas heeft bijgetekend. We zijn erg 
blij met deze professionals, die ons team op 
vele vlakken aanvullen met hun talenten en 
vaardigheden.

Een nieuwe naam, nieuwe collega’s en ook: 
een nieuwe mede-eigenaar. Ruud is sinds kort 
mede-eigenaar van the BIM Practice. Samen 
met oprichters en mede-eigenaren Onno en 
Dirk Jan bouwen ze verder aan de toekomst. 
Hoe het allemaal zo gekomen is, lees je in het 
interview met Lenny Klein. De aanstaande 
vrouw van Ruud. 

We hebben een mooi gesprek gehad met Hilde 
Ramakers, hoofd Bedrijfsbureau bij Rochdale. 
In ons gesprek vertelt Hilde onder meer over 
het project Datakwaliteit – waar Sjoerd en 
Onno van the BIM Practice aan werken – bij 
Rochdale. Omdat Hilde dit jaar met pensioen 
gaat, kijken we kort terug op haar carrière 
en geeft ze haar ideeën over het geheim van 
een goede leidinggevende prijs.

Onze nieuwste White Paper gaat – niet 
geheel toevallig – over Datakwaliteit. Veel 
woningcorporaties hebben het onderwerp 
op de agenda staan. En terecht, want de 
hoeveelheid data waarmee gewerkt wordt 
neemt toe, waardoor het belang van werken 
met de juiste data nog belangrijker is, dan 
het al was. De White Paper Datakwaliteit is 
gratis te downloaden. 

Tot slot, in het magazine Stedenbouw stond 
een mooi artikel over de meerwaarde van 
werken met BIM in een groot renovatieproject 
in de Van Dobbebuurt in Amsterdam. Je raadt 
het al: the BIM Practice is nauw bij dit project 
van Rochdale betrokken.

Veel leesplezier!

The BIM practice

https://thebimpractice.nl
https://thebimpractice.nl/wp-content/uploads/2021/02/WhitePaper_DATAKWALITEIT.pdf
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C O R P O R E A L  W O R D T . .  
T H E  B I M  P R A C T I C E

Nieuwe aanwinst
S J O E R D  B E U N
In dit nieuwe jaar zijn er twee nieuwe 
aanwinsten: Sjoerd Beun en Veerle van Es. 
Samen met Onno gaat Sjoerd aan de slag in 
het (nieuwe) Datateam bij woningstichting 
Rochdale. Deze mooie en uitdagende opdracht 
gaat over het verbeteren van datakwaliteit en 
processen. Een fantastische opdracht bij een 
fantastische opdrachtgever.

Nieuwe aanwinst
V E E R L E  V A N  E S
Veerle is na haar studie aan de TU Delft 
begonnen aan de Construction University 
van Building Heroes. Hier volgt ze een multi-
company traineeship van in totaal drie jaar. 
Elk jaar wordt een andere functie uitgevoerd 
bij een andere organisatie. Veerle was eerder 
gestationeerd bij Visser & Smit Bouw en 
Heembouw. En vanaf januari 2021 bij The 
BIM Pratice. We kijken uit naar een fijne 
samenwerking!

T H O M A S  B R O O S 
T E K E N T  C O N T R A C T
Thomas Broos tekende medio januari 2021 
een contract. Thomas werkte afgelopen jaar 
voor The BIM Practice via het multi-company 
traineeship van Building Heroes. Hij rondt dit 
jaar deze opleiding af. Dan start Thomas ook 
zijn eigen onderneming, waaraan hij één dag 
in de week gaat werken. Dus niet alleen qua 
vaardigheden, maar ook qua mentaliteit en 
ondernemerschap past Thomas perfect bij 
ons. 

Corporeal groeit en ontwikkelt zich als organisatie. Corporeal werd 
opgericht in 2015 door Onno en Dirk Jan. In de loop van de jaren zijn 
Ruud, Paco, Sjoerd en Thomas daar als vaste krachten bij gekomen. 
Peter en Hasib zijn als flexibele schil nauw betrokken bij het reilen en 
zeilen. En onze talenten van Building Heroes (Thomas, Lotte en Veerle) 
doen niet alleen werkervaring op, ze zijn ook van grote meerwaarde 
voor onze organisatie en opdrachtgevers. En met deze groei is het 
moment aangebroken voor… een nieuwe organisatienaam!

Samen met Marije en Myrthe van Freelancers United zijn we aan de 
slag gegaan met onze identiteit, waarden en dienstverlening. Dat 
heeft veel moois opgeleverd, waaronder de nieuwe naam: the BIM 
practice. In het voorjaar lanceren we onze nieuwe website en gaan 
we verder met het enthousiasme en de energie, die jullie van ons 
gewend zijn.

http://www.rochdale.nl
https://constructionuniversity.nl
https://buildingheroes.nl/ 
https://www.visserensmitbouw.nl/ 
https://www.mercuurbouw.nl/ 
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Interview

E E N  O N T W A P E N E N D 
I N T E R V I E W  M E T 
L E N N Y  K L E I N

Verliefd, verloofd, getrouwd. Met die 
insteek gingen the BIM Practice en Ruud 
van der Star in 2018 de samenwerking aan. 
Ruud had namelijk wel oren naar een baan, 
waarin hij kon werken als ondernemer. Het 
was een langgekoesterde droom en aan 
ideeën en enthousiasme geen gebrek. En in 
2021 is het dan zo ver. Vanaf januari 2021 
is Ruud officieel mede-eigenaar van the BIM 
Practice, de nieuwe bedrijfsnaam van the 
BIM Practice. Samen met oprichters Onno 
Speur en Dirk Jan Kroon gaan ze gezamenlijk 
verder bouwen aan de onderneming. 

Tot zover is het voor de meesten waarschijnlijk 
een bekend verhaal. Ruud heeft het hart op 
zijn tong en steekt zijn ambities niet snel onder 
stoelen of banken. Het onbekende aan dit 
verhaal is, dat Lenny Klein een belangrijke rol 
heeft gespeeld in de ontmoeting tussen Ruud 
en Dirk Jan. Inmiddels al weer een aantal jaren 
geleden. Lenny is de partner van Ruud. Samen 
met Ruud heeft ze drie kinderen. En ze is de 
eigenaar van kapsalon PUIK in Hillegom met 
vier werknemers. Hier ontspon het avontuur 
van Ruud. Op de plek waar Dirk Jan zijn haren 
laat knippen.

Als  je  haar  maar  goed z i t 

‘In mijn kapsalon kwam ik Dirk Jan tegen. 
Ruud werkte toen nog bij de Katwijkse 
Bouwmaatschappij (KBM)  en deed indertijd een 
LEAN cursus. Daar was Ruud erg enthousiast 
over. Alles moest LEAN worden ingericht. Niet 
alleen in het werk. Ook ons washok, de keuken 
en de indeling van de keukenkastjes ontkwamen 
niet aan zijn blik, die gericht was op efficiency. 
Maar zover liet ik het dan weer niet komen, 
hahaha. Hij kwam wel met een interessante 
invalshoek door me te vragen om de dingen in 
huis te fotograferen, die me irriteerden. 

En dan zou hij er een plan voor maken om dat 
op te lossen. Eén van de weinige dingen die me 
irriteerden in huis, waren dat de keukenkastjes 
vaak openstonden. De oplossing kon ik zelf wel 
verzinnen: ik doe de keukenkastjes nu gewoon 
direct dicht.’

Tijdens het knippen raken Dirk Jan en Lenny als 
vanzelf in gesprek over het werk van Dirk Jan. Zo 
kwam ze erachter dat hij met zijn compagnon 
Onno een bedrijf had, dat zich bezighield met 
BIM en LEAN. Door het enthousiasme van Ruud 
over LEAN – en later ook over BIM – was één 
en één drie. Lenny moest deze mensen met 
elkaar in contact brengen. De onderwerpen, 
het ondernemerschap en het enthousiasme. 
Het kon geen toeval zijn. Op een bijeenkomst 
met topsporter Maarten van der Weijden als 
spreker liepen Ruud en Dirk Jan elkaar tegen 
het lijf. Deze ontmoeting was niet geheel 
toevallig, maar kwam wel mooi uit voor het plan 
van Lenny. Vanaf dat moment waren Dirk Jan 
en Ruud met elkaar in contact. En ze konden 
het gelijk goed met elkaar vinden.

Waarom past  Ruud zo  goed b i j  the  B IM 
Pract ice?

‘Ruud heeft een natuurlijk enthousiasme, net 
als Onno en Dirk Jan hebben. En de mannen 
sluiten perfect op elkaar aan in hun interesses, 
werkervaring en jarenlange kennis van de 
bouwwereld, BIM en LEAN. Ruud kan andere 
mensen goed meenemen in zijn verhaal. Hij is 
op een fijne en betrokken manier bezig met 
zijn werk en de doelen die hij nastreeft. Die 
gezamenlijke energie die ze hebben, is mooi om 
te zien. Ze vullen elkaar aan. Daarom hebben ze 
ook het ‘verliefd, verloofd, getrouwd-principe’ 
voor en met Ruud bedacht. Voor Ruud was dat 
prettig. Hij gaat niet graag ondoordacht aan 
het werk. Op deze manier kreeg hij de ruimte en 
de tijd om te kijken of het mede-eigenaarschap 
in combinatie met het werk hem zou bevallen. 
Ik heb dat bedachtzame een stuk minder. Ik 
ben impulsiever. Ik heb me als ondernemer vrij 
rücksichtslos in het avontuur gestort: mijn 
kapsalon was in een oogwenk gekocht. Ruud 
is wat dat betreft verstandiger. Hij wil kijken 
of het klopt, voordat hij een beslissing neemt 
en denkt alles drie keer door, voordat hij de 
volgende stap zet. We houden elkaar wat dat 
betreft goed in balans.’

R U U D  &  R O C H D A L E
Bij Rochdale werkt Ruud aan de implementatie 
van BIM en is hij als projectontwikkelaar 
betrokken bij renovatieprojecten in Amsterdam 
Zuid en Nieuw-West. Deze projecten worden 
uitgevoerd met behulp van BIM, net als alle 
vastgoedprojecten van Rochdale. En Ruud 
werkt daarnaast als raadslid van de gemeente 
Kaag en Braassem en is fractievoorzitter van 
PRO Kaag en Braassem, de grootste politieke 
partij in de gemeente.

De dr i j fveren  van  Ruud

‘Ruud is meestal uitstekend op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen en hij ziet altijd 
verbeteringen. Dat zit diep in hem gebakken. 
Hij is daarbij een regelaar en organisator. 
Vandaar dat het ondernemerschap hem ook zo 
trekt. Dan kan je de koers bepalen, bijsturen 
en verbeteringen doorvoeren. En als het even 
niet gaat zoals het bedacht was, dan is het 
balen maar gaat het leven ook gewoon weer 
verder. Ruud heeft altijd wel weer een nieuw 
idee waarmee hij aan de slag kan. Ook in deze 
tijd met de beperkende maatregelen door het 
Corona-virus. Zo heeft Ruud in de schuur zijn 
eigen kleine sportschool ingericht. Kan hij toch 
blijven sporten zonder het huis overhoop te 
halen. Nu begint hij zijn dag op de crosstrainer.’

“Ruud heeft een natuurlijk 
enthousiasme, net als Onno 

en Dirk Jan hebben.”

https://www.puikkapper.nl/ 
http://www.kbm.nl 
http://www.kbm.nl 
https://www.prokaagenbraassem.nl/ 


98

Wat  waardeer  je  aan  Ruud?

‘Hij is zelden chagrijnig en heeft meer geduld 
dan ik. In mijn beleving kan hij alles, omdat hij het 
altijd weet te regelen. Ik vind het ook heerlijk dat 
hij altijd in beweging is. En hij is een hele leuke 
vader. De opvoeding van onze drie kinderen doen 
we gezamenlijk. En wat veel mensen niet weten: 
Ruud is Spanjefanaat en kan erg goed koken. Zijn 
lievelingsgerecht is paella. De mijne is parelcouscous 
met garnalen. In zijn favoriete Spaanse stad 
Barcelona heeft Ruud me ten huwelijk gevraagd.

Zijn aanzoek en reis waren voor mij tot op het 
laatste moment een complete verrassing. Alles had 
Ruud tot in de puntjes geregeld. Ik werd opgehaald 
bij mijn kapsalon, naar Schiphol gebracht om in 
een vliegtuig te stappen. En in die mooie stad ging 
Ruud op zijn knie. Onze kinderen en ouders waren 
erbij. Fantastisch, toch? We zouden in juli 2020 
trouwen, maar dat hebben we moeten verzetten in 
verband met het Corona-virus. Dus onze bruiloft is 
een feest, dat zeker nog gevierd gaat worden. En 
Ruud houdt van muziek. Hij was ooit toetsenist bij 
een bandje, genaamd de RedBand. Vernoemd naar 
de roodharige zanger. Ruud heeft in mijn ogen wel 
een bedenkelijke muzieksmaak. Hij houdt vooral van 
Nederlandstalige muziek. Nick en Simon. Tino Martin. 
André Hazes blèrt hij ook graag mee. Ik hoop dat hij 
onze kinderen er niet mee aansteekt, hahaha.’

W I M  H O F  M E T H O D E
Bij the BIM Practice staat de vrijdag 
in het teken om met elkaar in contact 
te blijven. Dan is de blik hoofdzakelijk 
gericht op het team en de onderlinge 
binding. Op een verfrissende manier, 
want de teamleden kijken ook naar de 
dingen die minder goed zijn gegaan. 
Het wordt benoemd zonder daar in 
te blijven hangen. Accepteren dat 
dingen niet altijd gaan, zoals ze gaan. 
Ze leren ervan en gaan verder door 
verbeteringen aan te brengen. De 
focus op de mens en teamontwikkeling 
zijn belangrijke onderdelen van de 
bedrijfsfilosofie. 

Inmiddels past het gehele team, vaak 
aan het einde van een werkdag, de 
ademhalingstechniek van Wim Hof 
toe, die ze helpen bij het vinden – en 
vasthouden – van de innerlijke rust.
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Interview

I N T E R V I E W  M E T 
H I L D E   R A M A K E R S 
V A N  R O C H D A L E

In april 2021 gaat Hilde Ramakers met 
pensioen. We kennen Hilde als kundig 
hoofd Bedrijfsbureau bij de afdeling 
Vastgoed van Rochdale. Hier werken Onno 
Speur en Sjoerd Beun aan de Datakwaliteit 
en Procesoptimalisatie vanuit het 
Bedrijfsbureau. De hoogste tijd dus voor 
een telefonisch interview. We vragen Hilde 
hoe ze terugkijkt op haar carrière, zijn 
benieuwd naar waar ze vandaan komt en 
welke ervaringen haar hebben gevormd. 
Heeft ze nog een wijze les of advies met 
ons te delen?

Binnenkort  pens ioen!  Waar  k i jk  je  met 
p lez ier  o f  t rots  op  terug  in  je  carr ière?

‘Eerlijk gezegd kijk ik nog niet terug op mijn 
carrière. Ik ben tenslotte nog aan het werk 
en ik ben niet zo’n terugkijker. En trots, tsja… 
dat zou ik graag van anderen horen. Ik vind 
dat wat aanmatigend om dat zelf te zeggen 
over mijn prestatie. Maar plezier heb ik altijd 
gehad in mijn werk. Ik heb in mijn carrière ook 
redelijk veel verschillende functies gehad. En 
elke functie vond ik leuk. Het leukste was als 
ik in een functie begon en ik in feite geen 
idee had wat de functie precies zou inhouden. 
Het onbekende trekt me. Plus: ik heb altijd 
veel vertrouwen gehad in mensen dat het – 
in gezamenlijkheid – gaat lukken. Linksom of 
rechtsom.’ 

Hilde is opgegroeid in een gezin van tien 
in  Limburg. Ze ging in Roermond naar de 
middelbare school. Dat betekende elke 
schooldag dertig kilometer fietsen: een uur 
heen en een uur terug. Na de middelbare school 
volgde ze de studie Culturele Antropologie aan 
de VU in Amsterdam. Eenmaal afgestudeerd, 
trok het buitenland. Ze heeft in niet westerse 
landen, maar ook in Nederland,   onderzoek 
gedaan. 

‘Ik was in die beginjaren veel weg en jong, 
enigszins onrustig, een aanpakker en 
nieuwsgierig. Die eigenschappen kwamen goed 
van pas bij mijn werk en verblijf in het buitenland. 
Ik vertrouw mensen en mensen vertrouwen 
mij redelijk snel. Geef mensen doorgaans ook 
de nodige ruimte. Ik merk het wel wanneer 
anderen me iets willen vertellen. Anderzijds 
kan ik soms ook dwingend overkomen, al is dat 
misschien niet het goede woord. Ik wil zaken 
helder hebben, weten wie wat gaat doen en 
op welk moment. En dan geldt: ‘afspraak is 
afspraak’. In mijn optiek heb ik daar een goede 
balans in gevonden: vertrouwen geven en 
heldere afspraken maken met elkaar.’

Een cu l turee l  antropoloog in  de 
vastgoedsector

Weer terug in Nederland begint Hilde haar 
loopbaan in de vastgoedsector bij ‘Nieuw 
Amsterdam’.

Woningstichting Rochdale zorgt ervoor 
dat mensen met een laag inkomen 
kunnen wonen in Amsterdam, Zaanstad, 
Purmerend, Diemen en Landsmeer. 
Met betaalbare woningen van goede 
kwaliteit bieden zij aan ruim 80.000 
mensen een thuis. Al die mensen en 
het vastgoed tezamen betekenen: 
heel veel data. Het beheer en juist 
gebruik van deze data zijn essentiële 
onderdelen van de organisatie. Het 
Bedrijfsbureau als verzamelplek van 
vastgoedtechnische data en adviseurs 
speelt hier een belangrijke rol. The BIM 
Practice ondersteunt  aan Datakwaliteit 
en Procesoptimalisatie.

Nieuw Amsterdam was indertijd 
verantwoordelijk voor de sanering en 
vernieuwing van woningen in de Amsterdamse 
Bijlmer. Daarna ging ze aan de slag bij 
projectontwikkelaar Delta Forte om uiteindelijk 
bij Rochdale aan het werk te gaan. Hier werd 
ze een aantal jaar geleden  voor Hoofd 
Bedrijfsbureau. 

‘Ik had indertijd, eerlijk gezegd, geen goed beeld 
wat er precies gebeurde bij het Bedrijfsbureau. 
Dus toen ik gepolst werd om die functie  te 
vervullen, ging ik op onderzoek uit. Ik besloot 
het te doen. Dat is één van mijn sterke kanten: 
analyseren en een besluit nemen. Het is 
een uitdagende functie. Ik bekijk wat nodig 
is, zet de lijnen uit. Ik ben procesmatig en 
communicatief sterk. Daarbij ben ik een realist 
en een optimist. Kan met veel mensen goed 
overweg en ik sluit dingen makkelijk af. Dat zijn 
handige vaardigheden voor een leidinggevende 
en die heb ik waarschijnlijk mede te danken 
aan mijn opvoeding in een groot gezin  en mijn 
buitenlandse werkervaring.’ 

Wat  i s  in  jouw ogen ‘het  geheim’  van 
een goede le id inggevende? 

‘Een leidinggevende is in mijn ogen nieuwsgierig 
en staat open voor ontwikkelingen en mensen. 
Het is belangrijk om richting te geven en 
duidelijk te zijn in wat je wilt bereiken. Mensen 
activeren en motiveren. En dan moet je 
vertrouwen hebben in de mensen met wie 
je samenwerkt. Die moet je faciliteren. De 
groep moet het als team doen. Hierin heeft 
ieder zijn rol en kennis. Mijn rol daarbij is dat 
de organisatie en de professionals een stap 
vooruit komen en we gezamenlijk het doel 
bereiken. Daarom hebben we the BIM Practice 
ook ingehuurd. Bij Rochdale hadden we te 
maken met een onderwerp en vakgebied, die 
relatief nieuw waren en waar we intern niet 
voldoende  kennis en tijd voor in huis hadden. 
Onno en Sjoerd zijn dus ingezet om inhoudelijk 
de boel op te pakken en uit te voeren. Ik houd, 
als leidinggevende, het proces in de gaten.’

Hoe is  Rochdale  b i j  the  B IM Pract ice 
u i tgekomen om d i t  pro ject  handen en 
voeten  te  geven?
 
‘Op mijn afdeling Bedrijfsbureau werkt een 
groep mensen, die zich bezig houdt met 
vastgoedtechnische gegevens en informatie. 
Data dus. En die data en het besef van het 
belang groeit continu.

” A ls  le id inggevende 
ben ik  verantwoordel i jk 

voor  het  proces  en  de 
medewerkers.  De  inhoud 
is  voor   de  profess ionals . 

Ik  moet  ervoor  zorgen 
dat  iedereen een s tap je 

vooru i t  komt.  Daarb i j  heb 
ik  oog voor  de  mens.”
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De vastgoedtechnische data wordt gebruikt 
op vrijwel elke afdeling binnen de organisatie. 
Ook speelt data een belangrijke rol bij 
besluitvorming. Het is dus van belang dat onze 
data van hoge kwaliteit is. Het was in een tijd 
dat we als organisatie weer een slag konden 
maken in het efficiënt inrichten en gebruiken 
van onze data. Die ontwikkeling is niet te 
stoppen. Op de afdeling Vastgoed waren we 
met BIM aan de slag en daarvoor hadden we 
de expertise van the BIM Practice ingehuurd. 
Met Ruud van der Star en Dirk Jan Kroon ben ik 
in gesprek gegaan, want BIM gaat in essentie 
over data. Daar zag ik voordelen in voor onze 
organisatie als geheel. En na dat gesprek ging 
het snel en zijn we aan de slag gegaan met 
‘Datakwaliteit en Procesoptimalisatie.’ 

Hoe ervaar  je  de  samenwerk ing  met  the  B IM 
Pract ice?
 
Ik vind het fijn. Ik ga graag met mensen om 
die open minded zijn, ook al kan dat soms 
confronterend zijn. Samen met elkaar: richting 
geven. Mensen iets gunnen. Ik zeg het ook 
als het niet goed gaat, maar bovenal ga ik uit 
van het positieve in de mens. Ik  ga niet snel 
bij de pakken neerzitten. Dat herken ik ook 
in het karakter van the BIM Practice, al heb 
tot nu toe voornamelijk met Onno en Sjoerd 
samengewerkt. Beiden komen hun afspraken 
na, hebben kennis van zaken en informeren 
me over het proces. Er is vrijwel nooit gezeur. 
Heerlijk om zo met elkaar te werken. De opdracht 
die the BIM Practice heeft is breed. Ze leiden 
mensen op in hun vakgebied ‘Datakwaliteit 
en Procesoptimalisatie’, brengen kennis over 
en nemen onze mensen daarin goed mee. Ze 
motiveren en enthousiasmeren. Die attitude 
waardeer ik. The BIM Practice luistert ook goed 
naar de opdrachtgever. Rochdale zit met dit 
onderwerp in een traject, dat grillig kan zijn, 
omdat het over verbeteren gaat. Het is af en 
toe zoeken naar de optimale aanpak. Dan is het 
prettig dat we dat traject in gezamenlijkheid 
kunnen doorlopen. We brengen de risico’s en 
mogelijkheden in beeld, bepalen de richting en 
dan volle kracht vooruit.’ 

Je  komt  bev logen en  enthous iast  over.  Ga  ja  het 
werk  missen?

‘Ik hoop van niet, hahaha. Ik ga zien hoe het 
bevalt om niet aan het werk te zijn. Misschien 
bevalt het en misschien ook niet. Het is een 
experiment. Al heb ik in mijn leven, zoals 
de meeste mensen, een aantal dingen wel 
gezekerd, zoals: huisvesting, verzekeringen en 
werk. Dat geeft me structuur en rust. En met 
die zekering kan ik vrij onbevangen in het leven 
staan. En ik fiets, buiten de Coronaperiode, 
vrijwel elke werkdag van mijn woning naar het 
hoofdkantoor van Rochdale in Amsterdam, en 
weer terug. Bij elkaar dertig kilometer, net 
als in mijn jeugdjaren. Zo kan ik ’s ochtends 
de werkdag alvast overdenken. En aan het 
eind van de werkdag kom ik thuis en dan is 
mijn hoofd bij wijze van spreken leeg. Fietsen, 
heerlijk. Uurtje heen en uurtje terug. Dat doet 
wonderen. En het is ook praktisch, want zo 
hoef ik niet naar de sportschool.’

”Ik  houd ervan  om 
gezamenl i jk  een  t ra ject 
aan  te  gaan.  Ik  heb een 

doel ,  maar  weet  soms ook 
n iet  waar  het  e ind igt ,  en 
ver t rouw op de  kennis  en 
kunde van  een ieder  d ie 

z ich  inzet .  En  dan komt  het 
e igenl i jk  a l t i jd  goed.”
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De White Paper Datakwaliteit gaat 
in op het belang van datakwaliteit  
bij woningcorporaties.

De volgende white paper is in de maak 
en zal gaan over ‘Lean Plannen’. In 
deze white paper belichten we onder 
meer de voordelen van LEAN Plannen 
en laten we zien hoe wij werken aan 
efficiëntie bij onze opdrachtgevers 
via ons zes-stappen-model.

Whitepaper

The BIM pract ice  presents :
W H I T E P A P E R  D A T A K W A L I T E I T

Onze wereld wordt met de dag digitaler. 
In alle sectoren, dus ook die van de 
woningcorporaties. De hoeveelheid data 
neemt daardoor ook toe. En data zijn 
onmisbaar. Op basis van data worden 
besluiten genomen, zijn vele mensen 
dagelijks bezig om analyses te maken, et 
cetera. Die data moeten dus van hoge 
kwaliteit zijn. Daarom heeft Paco de 
Mulder van The BIM Practice deze White 
Paper Datakwaliteit opgesteld.

De White Paper Datakwaliteit is te 
downloaden op onze website en gaat 
in op het belang van Datakwaliteit bij 
woningcorporaties. We vertellen over wat 
Datakwaliteit is en hoe je kan starten met 
een programma binnen de organisatie. 
Daarvoor hebben we een zes stappenmodel 
ontwikkeld. In zes overzichtelijke stappen 
laten we zien op welke manier de 
datakwaliteit in je organisatie op een 
gestructureerde manier wordt geborgd.

“Op basis van data worden 
besluiten genomen, zijn vele 
mensen dagelijks bezig om 

analyses te maken.”

Artikel

S T E D E N B O U W  O V E R  D O B B E B U U R T 
I N  A M S T E R D A M 

Op pagina 43 en 44 van het magazine 
Stedenbouw is een artikel opgenomen 
over de metamorfose van de Dobbebuurt 
in Amsterdam West. Woningcorporatie 
Rochdale is hier gestart met de renovatie en 
verbetering van 189 bestaande woningen. 
Voor dit renovatieproject is onze Ruud aan 
de slag.

De woningblokken maken deel uit van het Van 
Eesteren Buitenmuseum. Dat is een gebied met 
een typerend karakter voor nieuwbouwbuurten 
uit de jaren van de wederopbouw. Sinds 2008 
heeft de Dobbebuurt ook het predicaat 
beschermd stadsgezicht. Wat een mooi 
renovatieproject van Coen Hagedoorn 
Bouwgroep voor Rochdale. En een terechte 
pluim voor het werken in BIM. Wij zijn trots op 
onze bijdrage!

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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https://thebimpractice.nl/wp-content/uploads/2021/02/WhitePaper_DATAKWALITEIT.pdf
https://www.stedenbouw.nl/magazines/stedenbouw-764/
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