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BIM voor hogere 
kwaliteit en
lagere kosten. 
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Nico Ruikes: 
“Duurzaam ontwerpen? 

Gebruik een BIM!”



Een veelvoud aan disciplines in de bouw moet zo (kosten)

efficiënt mogelijk samenwerken om tot een goed project-

resultaat te komen. Om informatie– en afstemverliezen te 

reduceren en kosten te besparen is het zeer wenselijk een 

centraal, geïntegreerd Bouw Informatie Model te gebruiken. 

Door deze intelligente vorm van samenwerking en integratie  

kunnen projecten op tijd, binnen het gestelde budget en 

foutloos opgeleverd worden. 

Onjuistheden en ontwerpfouten worden eerder in het ontwerp-

proces gesignaleerd, waardoor geld– en tijdverspilling in het 

uit-voeringsstadium wordt voorkomen. Daarnaast is energiere-

ductie in het te bouwen object te bereiken door geïntegreerd 

en duurzaam ontwerpen. Dat kan eigenlijk alleen goed worden 

gerealiseerd via een centraal BIM. Dankzij driedimensionaal 

ontwerpen krijgen de bouwprofessionals en de opdrachtgever

beter inzicht in het uiteindelijk bouwwerk en wordt de ontwerp-

kwaliteit verbeterd door de talloze mogelijkheden in 3D model-

leringsprogramma’s.

Itannex houdt zich aanbevolen om met u over bovenstaande 

van gedachten te wisselen en te handelen. Act now!
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Gebruik BIM voor hogere kwaliteit tegen lagere kosten!

Beter inzicht door driedimensionaal ontwerpen

Itannex beseft als geen ander dat in deze sociaal-economisch uitdagende tijden inventiviteit, kosten-

besparing en innovatief handelen voor de bouwwereld sleutelbegrippen zijn om de concurrentiepositie te 

verstevigen. Wij bieden u als bedrijf mogelijkheden om projecten en organisatie naar een hoger (ontwerp)

niveau te tillen. Het benutten van BIM en intuïtief 3D ontwerpen zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen, 

zegt commercieel directeur Nico Ruikes van Itannex. 

Nico Ruikes:     
“Nu overtuigend handelen!”
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JVZ is al sinds 2,5 jaar enthousiast Revit-gebruiker. Aansluitend op 

de implementatie kregen de modelleurs training van Itannex. 

Circa 100 projecten zijn met het 3D modelleringsprogramma 

uitgevoerd. “We zijn veel sneller met 3D modelleren dan met 2D 

tekenen. Onze opdrachtgevers zijn laaiend enthousiast over onze 

presentaties. In het ontwerptraject geeft het model veel inzicht in 

de totale constructie. Het is al een paar keer voorgekomen dat ons 

3D-model fouten uit het bouwkundig ontwerp haalde”, aldus De 

Waal die daarmee onderstreept dat er onnodige kosten voorkomen 

worden. 

Om het ontwerpproces nog verder te optimaliseren wordt de 

bouw van het ROC in Veenendaal uitgevoerd in een centraal BIM. 

Samen met de bouwkundige modelleurs die met Revit Architecture 

werken, maakt het ingenieursbureau een 3D model waaruit JVZ 

de constructietekeningen genereert. “Belangrijk is dat er goede 

afspraken worden gemaakt wie wat modelleert op welk moment”, 

benadrukt De Waal. 

JVZ Ingenieurs klopt wederom bij Itannex aan voor een vervolg-

training over het gebruik van BIM. “Itannex heeft bewezen over 

veel kennis en kunde in de implementatie van 3d-modellen te 

beschikken, dus daar hebben we alle vertrouwen in”.

JVZ Ingenieurs: Revit beperkt faalkosten

Het CSV-ROC langs de A12 in Veenendaal heeft een bvo van 

13.500 m2. De bouw start dit voorjaar. De draagstructuur van 

de lokalen bestaat uit een prefab betonskelet en het atrium 

en de collegezaal zijn opgetrokken uit een staalconstructie.

CSV-ROC, Veenendaal

JVZ Ingenieurs is ervan overtuigd: het gebruik van Revit Structure beperkt faalkosten. “Hoewel de 

besparing moeilijk in exacte cijfers is uit te drukken, merken we dat het ontwerpproces sneller en 

efficiënter verloopt”, stelt directeur Cees de Waal verheugd vast.

Cees de Waal voor het in Revit opgetrokken kantoor 
van een accountantsbureau in Arnhem

“Het voordeel van een BIM is dat in het ontwerpstadium al zicht-

baar wordt waar samenvoeging van verschillende disciplines tot 

clashes leidt”. 

JVZ Ingenieurs klopt wederom bij Itannex aan voor een vervolg-

training over het gebruik van BIM. “Itannex heeft bewezen over 

veel kennis en kunde in de implementatie van 3D modellen te 

beschikken, dus daar hebben we alle vertrouwen in”.
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Autodesk-software 2010: 

innovatief, efficiënter en sneller

Revit Architecture 2010

Autodesk NavisWorks 2010

Autodesk 3ds Max Design 2010

Vrijere schetsmogelijkheden.• 
Nieuwe tools voor een betere voorstelling en verduidelijking van complexe vormen in 3D model.• 
Ontwerpen van concept tot een constructietekening in één intuïtieve werkomgeving.• 
Verbeterde 64-Bit ondersteuning waardoor grotere modellen makkelijker te handelen zijn.• 
Export data naar AutoCAD Civil 3D Software en import van data uit Autodesk Inventor.• 

De Viewcube bekijkt het model vanuit allerlei hoeken en geeft exacte informatie over de kijkhoek.• 
Floating tools gegroepeerd in stuurwielen die de navigatie vergemakkelijken en overzichtelijker maken.• 
Maatvoering wordt direct in de view getoond.• 
Nieuwe tools voor het meten van de kortste afstand tussen twee objecten.• 

Minstens 100 tools voor texture, polygonaal modelleren en het maken van vrije vormen.• 
Verbeterde workflow door complexe scènes en objecten goed te organiseren.• 
Verbeterde review-technologie.• 
Nieuwe Material-Explorer biedt nog meer mogelijkheden voor materialisering van objecten.• 
Verbeterde analyse van de invloed van zon, lucht en kunstlicht op het ontwerp.• 
Model uit Revit Architecture makkelijker inladen in 3ds Max Design.• 
Betere validatie van 3D modellen voor export en/of rendering.• 
PFlowAdvanced biedt realistische scènes met water, vuur, rook en andere effecten.• 
Nieuw ProSound multi-track audio syteem ondersteunt presentatie met professionele muzikale effecten.• 

In de 2010 versies van AutoCAD, Navisworks, Revit en 3ds Max Design heeft Autodesk een aantal opmerkelijke innovaties 

toegepast, waaronder het vrijer en intuïtiever modelleren en tekenen in 3D. Natuurlijk heeft Autodesk ook energie gestoken 

in een nog gebruiksvriendelijkere bediening van de tools en het versnellen van de workflow. We hebben voor u hieronder 

per programma de meest in het oog springende innovaties en verbeteringen op een rijtje gezet:

 

Meer mogelijkheden voor conceptueel ontwerp wat parametrisch gekoppeld is naar het BIM-model.• 
Verbeterde tools voor het modelleren van brugconstructies.• 
Nieuwe tool voor 3D-modelleren van staalverbindingen.• 
Uitwisseling met Autodesk Seek web-service met gebruik van een grote bibliotheek van 2D en 3D • 
constructie-elementen.
Verbeterde 64-Bit ondersteuning. • 

Revit Structure 2010
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De meest innovatieve
 versies ooit!

AutoCAD Architecture 2010

AutoCAD LT 2010

AutoCAD 2010

Ter introductie van de 2010 versies organiseert  

Itannex begin mei een aantal 2010 Launch  

evenementen verspreid over het hele land.

Voor het programma en om u aan te melden kijkt 

u op onze website, www.itannex.com.

Woensdag 6 mei 2009:  • 

Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

Donderdag 7 mei 2009:  • 

Grolsch Veste, Enschede 

Woensdag 12 mei 2009:  • 

Rat Verlegh, Breda

Tekenen van vrije, intuïtieve en complexere vormen. Toevoegen van diverse oppervlaktes en  • 
texturen verder verfijnd.
Im– en export data AutoCAD van en naar PDF tbv van een publieke presentatie van het ontwerp.• 
Parametrisch tekenen.• 
Betere bewerking en zichtbaarheid van dynamic blocks.• 
3D printing van model.• 

Een PDF-bestand als underlay gebruiken voor een tekening in AutoCAD LT 2010.• 
De RefEdit-tool nu ook beschikbaar voor AutoCAD LT 2010. Gebruik referentiecommands • 
zonder aangeleverde bestand te openen. Clip-functie van RefEdit ook volledig functioneel.
Attribute Editor kan makkelijker eigenschappen van individuele attributen aanpassen.• 
De Align-functie voor het object is versterkt.• 
De Ribbon-interface is verbeterd. Makkelijker toegang tot de tools met een versterkte Quick • 
Acces Toolbar. Application-menu is gestroomlijnd met snellere toegang tot de tools.

Vernieuwde Ribbon-interface. Snellere toegang tot tools en betere organisatie van tools in • 
collectieve tabs. Garandeert een snellere workflow.
Intuïtieve tekentools voor ontwerpen van wanden en muren.• 
Tools voor het afronden of inkepen van wanden.• 
Tool voor opdelen van ruimten zonder wanden.• 
Accuratere ontwerp –en schetsmogelijkheden voor trappen.• 
Vanuit Autodesk Inventor 2D en 3D views exporteren naar AutoCAD Architecture 2010.• 

2010 Itannex Launch events: schrijf u nu in!
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John Schulten en Bas Woesthuis van Pr8 architecten:
“We willen graag ontdekken wat we met Revit in BIM bereiken”

In een efficiënt bouwproces is het gebruik van een BIM eigenlijk 

niet meer weg te denken. Itannex springt in op de behoefte om 

een dergelijk complex proces te managen. De eerste cursus is 

gepland op 16 april in Utrecht. Horsman verwacht overigens dat 

het totaal aantal cursisten bij Itannex volgend jaar met 40 procent 

stijgt. Deze ontwikkeling geeft eens te meer aan dat de bouw– 

en installatiebranche een enorme behoefte heeft aan training en 

begeleiding met Autodesk-software. Vorig jaar heeft Itannex meer 

dan 800 cursisten begeleidt. “Wij weten precies hoe groot de 

behoefte is”, zegt Horsman.

Van alle cursisten komt het gros uit de de bouw, installatiebranche, 

metaal, civiele techniek en (semi)overheid. De cursist kan rekenen 

op grote deskundigheid van de coaches. Software-producent 

Autodesk heeft Itannex eind vorig jaar uitgeroepen tot een 

gecertificeerd trainingscentrum (Autodesk Authorised Training 

Centre). Itannex biedt onder meer cursussen op het gebied van 

Revit, Navisworks, 3ds Max Design en natuurlijk AutoCAD. 

Subsidie

“Het is mogelijk om subsidie te verkrijgen voor het volgen van een 

cursus. De besparing varieert van enkele honderden euro’s tot zelfs 

een 100 procent vergoeding, wat een welkome aanvulling is voor 

klanten in deze tijden van recessie. Als je nu getraind bent, ben je 

klaar als de markt weer aantrekt. Wij zijn als CAD-opleider betrok-

ken bij onder andere CWI’s en andere bureaus die mensen helpen 

bij omscholing. Dit is tegenwoordig essentieel!”, zegt Horsman die 

voor meer informatie verwijst naar de website: 

opleidingen.itannex.com.

Itannex leidt BIM-managers op om winst te behalen in bouwproces
Nieuw in het cursusaanbod van Itannex is een cursus voor toekomstige BIM-managers. “Door het inzetten 

van BIM software voor een Bouw Informatie Model gaat een bedrijf binnen twee maanden na invoering geld 

en tijd besparen”, zegt Alex Horsman, hoofd opleidingen bij Itannex.
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Alex Horsman: 
“Itannex weet precies waar de 
cursisten behoefte aan hebben”

Het ontwerpbureau voor de B&U sector is al 

vier jaar gebruiker van Revit. Intussen kun-

nen de tekenaars zich meer dan uitstekend 

redden met de vele mogelijkheden van het 

programma. Men heeft bijvoorbeeld zelf de 

templates ontwikkeld, omdat deze maximaal 

aansluiten bij de behoefte van Pr8 architecten. 

Een andere zelfstandig ontwikkelde tool is het 

koppelen van de gemodelleerde ruimte aan de 

gebruiksfunctie. Daardoor rolt de verplichte 

bouwbesluittabel eruit en wordt gelijk de 

gebruiksoppervlakte gegenereerd. Zo efficiënt 

mogelijk ontwerpen met Revit, daar gaat het 

om! 

“De tekenaars hadden Revit Architecture vrij 

snel onder de knie”, vinden adjunct-directeur 

John Schulten en tekenaar Bas Woesthuis.

“Nieuwkomers geven we een interne 

opleiding”. 

Met behulp van Itannex leerden de tekenaars 

van Pr8 architecten (destijds Perik Architec-

tuur) circa vier jaar geleden de eerste begin-

selen van Revit. “Met Revit Architecture leveren 

we een compleet pakket aan de opdrachtgever, 

van ontwerp tot bouwaanvraag en van bouw-

voorbereiding tot bouwuitvoering. 

Pr8 architecten inventief met Revit Architecture

Pr8 architecten trekt met Revit Architecture alle registers open. Het 

architectenbureau uit Almelo presenteert zelfs werktekeningen in Revit 

Architecture. Waar anderen in dat stadium overgaan op 2D, blijft Pr8 

architecten op het 3D-niveau werken. Het kenmerkt de enthousiaste 

instelling van de tekenaars.

Itannex leidt BIM-managers op om winst te behalen in bouwproces
Itannex begint 

cursus voor BIM

Hotel Leiden en omgeving in Revit 

Architecture opgezet. Het hotel 

heeft 144 kamers, meetingruimten, 

restaurant/bar met ontvangst-

ruimte en receptie. De buitengevel 

is bekleed met prefab kunststeen 

elementen en glazen aluminium 

puien.

Hotel Leiden
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Itannex verhuist 8 mei naar 
nieuwbouw
Eindelijk is het dan zover: Itannex verhuist 

op vrijdag 8 mei aanstaande naar de nieuwe 

locatie aan het Wendelgoor 11. De nieuw-

bouw wordt op 24 april opgeleverd. Het 

pand op het Almelose industrieterrein biedt 

veel meer ruimte aan trainingen en cursus-

sen voor onze cliënten dan op de huidige 

locatie. 

Uitslag puzzel Itannova nr. 1
De oplossing van de puzzel uit de Itannova 

nummer 1 was NAVISWORKS. De winnaar is 

geworden: Mevr. Trügg van Molenaar en 

Koeman Architecten.  

Itannex is nu ook Autodesk 
Authorised Certification Centre
Sinds 1 februari is Itannex naast Autodesk 

Authorised Training Centre, ook Authorised 

Certification Centre. Dat houdt in dat Itan-

nex gecertificeerd is om officiële Autodesk 

examens af te nemen waarmee u zich voor 

een Autodesk 

product kunt

certificeren. Kijk voor meer informatie over 

certificering op opleidingen.itannex.com of 

bel met 088 - 872 00 00.

Nieuws

Specialisatie op BIM betaalt zich uit!
Itannex heeft het jaar 2008 op positieve wijze kunnen afsluiten. 

Ondanks het feit dat de organisatie voor haar omzet bijna volledig 

afhankelijk is van de in zwaar weer verkerende bouwsector is de 

omzet met 27% toegenomen tot ca. 4.7 miljoen euro. 

In het huidige economische klimaat is een hoge solvabiliteit van 

levensbelang. Derhalve is besloten het behaalde resultaat volledig 

toe te voegen aan het eigen vermogen van de onderneming, waar-

door de solvabiliteit is gestegen tot meer dan 30%. 

Itannex richt zich voornamelijk op innovatie van het bouw-

proces op basis van een BIM (Bouwkundig Informatie Model). 

Met name de activiteiten op gebied van consultancy en trainingen 

zijn vorig jaar in een stroomversnelling geraakt.  Door de huidige 

economische teruggang zijn dit ook juist de zaken waarin onder-

nemingen zullen blijven investeren. 

Over het jaar 2009 verwacht Itannex wederom een positief

resultaat.


