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Voorwoord
Wie is ITANNEX?
Uw Autodesk partner!

Itannex is de multidisciplinaire BIM specialist binnen de bouw en 
civiele techniek in Nederland. Wij ondersteunen de Nederlandse 
bouwkolom al vanaf 1996 met 2D en 3D ontwerp oplossingen. 
Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen 
door het creëren van verbindingen tussen mensen, inzichten, ca-
paciteiten en systemen. Met onze producten en diensten helpen 
wij onze klanten om samenwerkingen te versterken, de concur-
rentiepositie te verbeteren en winstgevendheid te verhogen.

Onze klantenkring bestaat onder andere uit ingenieurs- en archi-
tectenbureaus, constructeurs, aannemers, installatie  
(advies)bureaus, fabrikanten, leveranciers, woningcorporaties en 
gemeenten. Wij houden ons bij deze opdrachtgevers bezig met 
de implementatie, training en ontwikkeling van teken- en  
ontwerpsystemen gebaseerd op de producten van Autodesk. 

Autodesk Software 
Itannex levert branchespecifieke producten van Autodesk zoals 
de Infrastructure Design Suite (met onder andere AutoCAD  
Civil3D en AutoCAD Map3D), de Building Design Suite (met 
onder andere AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Revit 
Structure, Revit MEP, NavisWorks, Recap en 3DS Max Design) en 
als totale BIM oplossing de BIM 360 software. In dit segment is 
Itannex al enige jaren marktleider in de Benelux. Uiteraard zijn wij 
geautoriseerd voor het leveren van alle producten van Autodesk. 
Itannex onderscheidt zich door naast het aanbieden van Auto-
desk software, specifieke kennis van de bouw- en infrabranche te 
bieden aan haar klanten. Onze consultants kunnen u ondersteu-
nen bij de implementatie van de software en het opstarten van 
uw (BIM) project.

Want naast onze rol als partner van Autodesk, is het onze 
kerntaak om ondersteuning en/of advisering rondom deze 
producten te bieden. Dat kan in veel varianten: van opleidingen 
en projectmanagement tot technische consultancy en implemen-
tatiebegeleiding. Wij kunnen dit op een uiterst competitieve wijze 
invullen; niet alleen met scherpe, marktconforme prijsstellingen, 

maar vooral met een zeer hoog kennisniveau. Hiermee zorgen wij 
ervoor dat uw investering zich zo snel mogelijk terugverdient.

BIM oplossingen
Of het nu gaat om een traditioneel of geïntegreerd ontwerppro-
ces, of er in een ‘vendor’ of Open BIM omgeving moet worden 
gewerkt, het maakt voor de consultants van Itannex niet uit! Voor 
ieder proces is er een oplossing, waarover onze consultants u 
kunnen adviseren. Wij hebben in tal van projecten niet alleen 
koppelingen met andere CAD en/of BIM software gerealiseerd, 
maar ook met diverse andere disciplines zoals calculatie, plan-
ning, webshops, woningconfiguratoren, tablet integratie, cloud 
integratie, clashcontroles en visualisaties.

Vind het wiel niet zelf uit!
Wanneer u problemen ondervindt bij uitwisseling binnen BIM 
projecten of u denkt bezig te zijn met het “uitvinden van het 
zoveelste wiel” nodigen wij u uit om eens vrijblijvend met ons te 
“sparren”. U zult niet de eerste zijn die een probleem probeert op 
te lossen dat niet uniek is en waar inmiddels prachtige oplossin-
gen voor zijn, die Itannex elders al heeft toegepast.

Meer informatie? www.itannex.com of info@itannex.com
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Itannova is het nieuwsblad van Itannex en 
wordt in eigen beheer uitgebracht. De itannova 
wordt kosteloos verspreid onder klanten en 
relaties van Itannex. Voor opmerkingen, het  
bestellen van extra exemplaren, aan- of afmel-
ding van onze verzendlijst kunt u telefonisch 
contact met ons opnemen via 088 - 872 00 00 
of per mail via info@itannex.com. U kunt deze 
editie online bekijken op www.itannova.com.

De itannova is met grote zorg samengesteld, 
echter Itannex aanvaardt geen aansprakelijk-
heid voor mogelijke onjuistheden. Niets uit 
deze uitgave mag zonder toestemming worden 
gereproduceerd.  

Inhoud & vormgeving: Itannex & Thumbs Up
www.thumbs-up.nl 

Stilzitten. Dat doen we niet bij Itannex. De markt is volop in beweging 
en wij bewegen graag mee. Daarbij luisteren we naar onze klanten en de 
markt, om ervoor te zorgen dat onze ontwikkelingen aansluiten op de 
wensen uit de markt. 

Zo hebben we, in navolging op het succesvolle SmartRevit, inmiddels 
de opvolger daarvan gepresenteerd. Met het Tools4BIM Dock, een gratis 
applicatie binnen Revit, bieden wij modelleurs de mogelijkheid om nog 
beter en slimmer met Revit te werken. Het Tools4BIM Dock is speciaal 
door ons ontwikkeld voor de Nederlandse markt. 

Dat onze klanten ook niet stilzitten kunt u weer lezen in deze editie van de 
itannova. Wij zijn altijd bijzonder trots om te horen dat onze klanten zich 
in deze markt zo blijven ontwikkelen. 

We horen overal geluiden dat BIM niet meer het toverwoord is van een 
aantal jaar geleden. Nee BIM is het heden. Het is, zoals gevelspecialist 
Alkondor verderop in dit nummer aangeeft, geen commerciële tool meer 
maar een absolute meerwaarde. 

Als Itannex zijn we blij dat BIM deze marktpositie inmiddels heeft 
veroverd. Nog steeds zien wij BIM als dé methode om beter en sneller 
bouwprojecten te realiseren, zowel in de bouw als 
de infra. Wilt u ook meer weten over of meer doen 
met BIM? Wij komen graag met u in contact!

Wim Bremmer  
directeur

wim.bremmer@itannex.com
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Op de Bouwbeurs begin februari in de Jaarbeurs in Utrecht heeft Itannex een noviteit gelanceerd voor Revit: 

het Tools4BIM Dock. Door het installeren van dit Dock hebben Revit gebruikers snel en gemakkelijk toegang 

tot diverse tools, die het werken met Revit en BIM versnellen en vergemakkelijken. Bovendien biedt het Dock 

tips, trucs en relevant nieuws voor de gebruikers. Op deze manier wordt werken met Revit nog leuker!

Tools4BIM Dock
innovatieve ontwikkeling voor Revit

De Tools4BIM Dock is  onderdeel van SmartRevit, een eerdere ontwikke-
ling van Itannex. 

De voordelen
Werken met het Tools4BIM Dock, dat u gratis kunt downloaden via onze 
website, biedt vele voordelen. Zo heeft u direct toegang tot diverse 
bibliotheken van fabrikanten. En dit wordt in de toekomst alleen nog maar 
verder uitgebreid. 

In het Dock kunt u bovendien diverse tools downloaden, die u en uw mo-
delleurs veel werk uit handen nemen. Op deze manier kunt u automati-
sche handelingen uitvoeren voor werkzaamheden die normaal gesproken 
zeer tijdrovend zijn. 

De Tools4BIM Dock werkt met iedere Revit werkmethodiek. Met de tips 

en tricks functie is het mogelijk om snel tutorials te vinden over diverse 
onderwerpen.

Het Dock wordt gratis beschikbaar gesteld door Itannex, voor alle Revit 
gebruikers van 2014 en hoger. 

Peter Kip
peter.kip@itannex.com

Wilt u meer weten over de (gratis) toepassing van het Tools4BIM 
Dock van Itannex? Neem dan direct contact met ons op!

Download de Tools4BIM Dock nu via www.tools4BIM.nl

Een aantal van onze collega’s hebben nu als vaste standplaats  
Hardinxveld-Giessendam, waardoor wij de markt nog beter kunnen be-
dienen. Naast kantoor biedt ons pand ook de ruimte als trainingslocatie. 

Op dit moment biedt Itannex als Autodesk Authorized Training Center 
diverse trainingen en opleidingen aan op gebied van AutoCAD, Revit, 
Inventor, 3ds MAX, BIM en overige opleidingen zoals Families voor Revit. 

In Nederland heeft Itannex vier trainingslocaties, namelijk in Almelo,  
Amsterdam, Hardinxveld-Giessendam en Veldhoven. Op deze manier 
zitten wij altijd relatief dichtbij onze klant. 

In verband met de toenemende vraag naar onze oplossingen en opleidingen, ook veel vanuit het Westen van 

het land, hebben wij vanaf 1 december 2014 een nieuwe vestiging geopend in Hardinxveld-Giessendam. 

Wij waren al actief vanuit Sliedrecht, maar zijn nu verhuisd naar een veel grotere locatie waar we voldoende 

ruimte hebben om onze activiteiten ook voor de regio Zuid-West uit te breiden.

Itannex opent vestiging in Hardinxveld-Giessendam

Bekijk ons opleidingsaanbod op www.itannex.com/opleidingen

Alex Horsman
alex.horsman@itannex.com

Meer informatie over onze opleidingen en trainingen? Wij 
verzorgen uiteraard ook maatwerk en incompany trainingen!
Neem contact met ons op!



ment gelegd, waarop vervolgens het personeelsbeleid, interne processen 
en externe voorschriften succes ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast 
kunnen we stellen dat de Nederlandse bouwsector er ook internationaal 
goed voorstaat. Zo tracht de Britse overheid om per 2016 het BIM niveau 
2 te verplichten, hetgeen wij Nederlanders dus vermoedelijk al eerder 
bereiken.

Geleidelijk en doelgericht implementeren
Om BIM te implementeren pleit Smits voor een geleidelijke en doelgerich-
te implementatie: “Je wilt bij een bedrijf zo min mogelijk organisatorisch 
veranderen, want bestaande processen zijn vaak al goed afgesteld en 
dus is een rigoureuze BIM implementatie onwenselijk”. Volgens Smits en 
Itannex is het dan ook essentieel om BIM aan te sluiten op een organisa-
tie en niet andersom. Daarnaast is het essentieel om BIM doelgericht te 
implementeren, zodat BIM effectief en efficiënt ingezet wordt. “Uitein-
delijk dient BIM om prestaties van organisaties te verbeteren, zodoende 
moet de implementatie hierop gericht zijn” aldus Smits. Echter, momen-
teel zien we dat veel organisaties ieder aspect van BIM implementeren, 
terwijl dit niet altijd bijdraagt aan het verwezenlijken van hun doelen. 
Zo blijkt uit het onderzoek dat de effecten van BIM op project kwaliteit 
anders zijn dan de effecten op kosten prestaties. Dit heeft als gevolg 
dat BIM implementaties voor ieder type organisatie en prestatiewens 
verschillend dienen te zijn.

Dit onderzoek biedt Itannex de ideale basis om organisaties te voorzien 
van specifiek BIM advies en implementatie. Heeft u dus interesse om uw 
echte BIM niveau te meten en toetsen, en wilt u een BIM implementatie 
die daadwerkelijk prestaties verhoogt? Neem dan contact op met Itannex 
en zet echt stappen met BIM!
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Om bedrijven te helpen met succesvol BIMmen heeft Itannex een landelijk BIM onderzoek uitgevoerd in sa-

menwerking met Wim Smits van de Universiteit Twente. De vorige Itannova introduceerde dit wetenschappelij-

ke onderzoek, in deze editie wordt dieper ingegaan op de aanleiding en inhoud.

Met Itannex naar een hoger BIM niveau
Wetenschappelijk BIM onderzoek levert unieke data op 

“BIM is een proces dat zich afspeelt in de 
gehele organisatie” aldus Wim Smits, wat 
“afhankelijk is van de organisatorische context 
en dus voor ieder type project, bedrijf en 
branche verschilt”. De huidige kennis over BIM 
berust voornamelijk op case-studies, waarin de 
toepassing en effecten van BIM in specifieke 
situaties zijn geanalyseerd. Ondanks dat deze 
kennis inzicht geeft in mogelijke toepassingen 
en effecten van BIM is de toegevoegde waarde 
beperkt voor organisaties die BIM implemen-
teren. Zo zijn de geanalyseerde toepassingen 
en effecten vaak dermate verschillend dat ze 
onmogelijk te vergelijken zijn. Hierdoor is het 
maar de vraag  of de opgedane kennis ook 
toepasbaar is op andere organisaties en geeft 
het bedrijven dus weinig houvast in het bepalen 
van een voor hen geschikte BIM implementatie. 
Om deze kennis  aan te vullen is het essentieel 
om BIM vanuit een markt-breed perspectief 
te benaderen, hetgeen we met dit onderzoek 
hebben bereikt.

Onderzoeksmethode
Om BIM vanuit een markt-breed perspectief te 
benaderen heeft Smits organisatorische BIM 
Maturity geanalyseerd. “BIM Maturity is een 
software-onafhankelijke benchmark voor het 
gebruik van BIM en vormt het dus een geschik-
te kapstok om volledige BIM implementaties 
te concretiseren en vergelijken”. Zo wordt aan 
de hand van het door Smits ontwikkelde BIM 
Maturity Model gekeken naar bedrijfsstrategie-
en, externe voorschriften, interne processen, 
informatie uitwisselingen, ICT voorzieningen en 
personeelsbeleid. Daarnaast verzamelt het mo-
del beschrijvende informatie over organisaties, 
zoals beoefende bouwdisciplines, betrokken-
heid in projectfases en behaalde projectpresta-
ties. Door deze informatie vervolgens op grote 
schaal te vergaren en statistisch te analyseren 
kunnen patronen worden gedestilleerd waarin 
duidelijk naar voren komt op welke wijze bedrij-
ven BIM kunnen implementeren om specifieke 
projectprestaties te verhogen.

Onderzoeksresultaat
“In totaal hebben bijna 1600 Nederlandse 
bouwbedrijven meegedaan aan ons onderzoek, 
dit enorme aantal overtreft al onze verwachting” 
verteld Smits met gepaste trots. Itannex en 
Smits willen de deelnemers dan ook hartelijk 
bedanken, want zonder hen was dit onderzoek 
immers niet mogelijk geweest. Daarnaast hopen 
zij dat de deelnemers de onderzoeksresultaten 
kunnen gebruiken om hun BIM implementaties 
te optimaliseren, zodat een win-win situatie 
ontstaat.

Op basis van de verkregen informatie is het 
figuur rechts opgesteld, waarin het gemiddelde 
BIM Maturity profiel wordt afgebeeld. Met een 
gemiddeld niveau van 1.6 kunnen we opmaken 
dat BIM nu echt aan het doorbreken is in de 
Nederlandse bouwsector. Zo is de Nederlandse 
bouwsector al ver in het ontwikkelen van hun 
BIM strategieën (niveau 2.3) en ICT voorzienin-
gen (niveau 2.0). Hiermee is een degelijk funda-

Nico Ruikes
nico.ruikes@itannex.com

Meer weten over het BIM maturity model en wat we hiermee-
voor u kunnen betekenen bij een BIM implementatie? 
Neem contact met ons op!

huidige situatie gewenste situatie

factoren: tijd, kwaliteit en geld

Overlap tussen huidige en gewenste 
situatie. Dit zijn dingen die al goed gaan. 

Figuur 1: Het gemiddelde BIM Maturity Profiel van 1600 Nederlandse bouwbedrijfen

Figuur boven: bedrijven willen graag van A naar B komen op gebied van 
BIM. Itannex meet voor bedrijven het verschil tussen de huidige situatie 
(A) en de gewenste situatie (B), op basis van de data die met dit onder-
zoek is verzameld. 

Foto: Wim Smits (l) wordt gefeliciteerd door Itannex directeur 
Wim Bremmer met zijn succesvolle onderzoek. 
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“We noemen Infrakit ook wel een ‘construc-
tion collaboration cloud’, een service in de 
cloud waar partijen kunnen samenwerken 
aan projecten”, legt Van den Brandt uit. Het 
complete project kan binnen deze omgeving 
worden geplaatst, vanaf het pre-ontwerp tot en 
met alle wijzigingen en aanpassingen daarna. 
“Bijzonder aan Infrakit is het feit dat hiermee de 
complete bouwplaats kan worden aangestuurd. 
Machinebesturingen worden direct verbonden, 
waardoor eventuele wijzigingen meteen worden 
verstuurd naar de machines. Alles kan op deze 
manier van afstand georganiseerd worden en 
dus veel efficiënter aangestuurd en beheerd 
worden.”

Het ontstaan
Infrakit is eigenlijk een spin-off van een onder-
zoek dat aan de universiteit in Finland heeft 
plaatsgevonden. Jan van den Brandt legt uit: 
“Een van de grotere aannemers in Finland, 
Destia Oy, wilde de efficiency verbeteren van 
het bouwproces, met name op de bouwplaats. 
Deze vraag legden zij neer bij de Universiteit. 
Uit dit onderzoek is vervolgens Infrakit ontwik-
keld in 2009.”

Het product zorgt niet alleen voor een hogere 
efficiency of de bouwplaats, maar ook in de 
ontwerpfase kan al veel beter samengewerkt 
worden. Alle partijen die betrokken zijn bij 
een project kunnen op deze manier al vroeg 
samenwerken en vinden alle informatie op een 
centrale plaats. 

De rol van de overheid
Er wordt in Finland al ongeveer drie tot vier jaar 
met dit systeem gewerkt. De rol van de over-
heid bij dergelijke innovatieve ontwikkelingen 
is heel belangrijk. Zo is er vanuit de overheid 
vastgesteld dat sinds 1 mei 2014 alle projecten 
digitaal uitgevoerd moeten worden. 

Van den Brandt: “Finland is op heel veel ge-
bieden veel verder dan wij. Dat komt ener-
zijds doordat opleidingen heel anders, veel 
hoogwaardiger gestructureerd zijn. Doordat 
de interne markt in het land maar heel klein 
is, moet er geëxporteerd worden. De drive 
om dit te doen is heel groot en daarom lopen 
ze op dit terrein ook voor op andere landen. 
Bovendien is er vaak en veel samenwerking 
tussen universiteiten en het bedrijfsleven, wat 
leidt tot innovatieve ideeën en ontwikkelingen. 
Anderzijds is de rol van de overheid ontzettend 
belangrijk. In Nederland zijn de ontwikkelingen 
heel gefragmenteerd en liggen de belangen 
veel verder uit elkaar, waardoor samenwerken 
moeizamer verloopt.”

Werken met Infrakit
Het idee achter Infrakit is dat de bouwplaats 
transparant wordt, voor alle partijen. “Alle 
informatie is beschikbaar voor iedere deelne-
mer die toegang krijgt, tot en met de machi-
nebesturingen in het veld aan toe. Met Infrakit 
kun je dus bijvoorbeeld machine bestuurde 
graafmachines direct aansturen via de cloud. 
Maak je een wijziging, dan kan dat direct naar 
de machines verstuurd worden. Tevens kunnen 

as-built metingen direct vergeleken worden met 
het ontwerp. Zo kunnen ze veel efficiënter wor-
den ingezet. Machines staan minder stil, doen 
minder dubbel werk.”

Werken met Infrakit bespaart zo’n tot wel vijf-
tien procent in de faalkosten volgens Van den 
Brandt. “Dit is al bewezen bij meerdere projec-
ten in Finland. Grote infrastructurele projecten 
zijn namelijk ontzettend ingewikkeld. Er gaat 
veel geld in om en er nemen veel meer partijen 
deel aan het bouwproces. Dus is communicatie 
en informatie van groot belang.”

Het unieke van het systeem is dat het ook mo-
gelijk is om al deze partijen te integreren, omdat 
Infrakit geheel merk- en systeemonafhankelijk 
is. “Aannemers hebben vaak meerdere onder-
aannemers, met hun eigen apparatuur. Infrakit 
kan ieder type machine aansturen, ongeacht 
welk merk het is. Denk dus aan een bouwplaats 
waarin landmeetapparatuur, graafmachines 
en kranen automatisch vanuit BIM software 
worden aangestuurd. Een wijziging in het model 
wordt direct doorgegeven wanneer nodig”, 
aldus Van den Brandt.  

Infrakit in Nederland
De ontwikkeling in Nederland zal volgens Jan 
van den Brandt zeker die van Finland volgen. 
Mogelijk gaat het hier wat trager. “Onderaanne-
mers in Finland zijn heel snel bereid moderne 
technieken te omarmen, zodra men econo-
misch voordeel ruikt. In Finland is de drive om 
vooruit te willen, in alle lagen van de bevolking 

De adoptie en ontwikkeling van BIM is in Finland verder dan in de rest van 

Europa. Door de kleine interne markt is Finland genoodzaakt om slim te werken 

en te innoveren, zodat ze ook vraag creëren buiten Finland. Eén van de nieuw-

ste ontwikkelingen op gebied van BIM binnen de infra is Infrakit, een samen-

werkingsomgeving waarmee zelfs met machines op de bouwplaats informatie 

uitgewisseld kan worden. Jan van den Brandt is de verantwoordelijke in Neder-

land en vertelt over deze ontwikkeling.

BIM op de infra bouwplaats!
Finse ontwikkeling Infrakit

tot en met de machinist, breder aanwezig.”

Bovendien is de versnippering in Nederland 
veel groter, doordat de overheid zich niet echt 
met het proces bemoeit. Marktpartijen moeten 
het dus zelf doen. Dat neemt niet weg dat de 
eerste pilots in Nederland onderweg zijn vertelt 
Van den Brandt. Waarschijnlijk wordt het eerste 
project de Centrale As in Friesland, een mega-
project dat opgedeeld is in 18 kleinere project. 
Van den Brandt: “De provincie Friesland ziet 
wel wat in de inzet van Infrakit, doordat het 
project zo ontzettend versnipperd is. Niet alleen 
zijn het 18 kleinere projecten, ook zitten er veel 
verschillende aannemers op. En dan tellen we 
de onderaannemers nog niet mee. Met Infrakit 
kunnen ze hun processen veel beter in de hand 
houden en aansturen!”

Infrakit & Itannex
Infrakit en Itannex zijn aan het onderzoeken hoe 
de krachten gebundeld kunnen worden op het 
gebied van BIM in Nederland. De innovatieve 
manier van werken en denken van Infrakit sluit 
zeker aan bij de gedachtegang van Itannex. 

Van den Brandt: “Partijen in Nederland moeten 
in mijn ogen veel minder angstig worden. Om 
vooruitgang te boeken moet je wel samenwer-
ken en hier dus ook voor openstaan. Daarin 
zien we veel synergie met Itannex, dit is ook 
een partij die vooruit wil en niet bang is om 
samen te werken. Ik ben ervan overtuigd dat 
we met dit product de Nederlandse inframarkt 
kunnen veroveren.”

Infrakit is webbased cloud software, beschikbaar op PC, tablet en 
smartphone. Met deze BIM software, bij uitstek geschikt voor de 
infrastructurele markt, wordt de bouwplaats weer transparant gemaakt. 
Een licentie en een webbrowser is voldoende om van Infrakit gebruik te 
kunnen maken. 
Tablets en smartphones nemen een belangrijke plaats in. Worden er 
bijvoorbeeld foto’s gemaakt dan komen die met alle coördinaten direct 
in Infrakit. Zo kunnen betrokkenen virtueel de bouwplaats bezoeken 
en is er direct informatie om te documenteren. Ook metingen van 
landmeetapparatuur komt direct in Infrakit binnen en kan real-time 
vergeleken worden met het ontwerp.

In Infrakit geplaatste tekeningen worden geverifieerd en kunnen gega-
randeerd probleemloos op de bouwplaats gebruikt worden. Zelfs op 
tablets kan men de dwarsdoorsnedes bekijken.
Infrakit is beschikbaar in Nederland op abonnementsbasis, er hoeft 
dus geen grote investering plaats te vinden. Alles is keurig in het 
Nederlands vertaald. Elke update of uitbreiding is direct voor iedereen 
beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op www.infrakit.com. Of vraag vrijblijvend 
informatie of een demonstratie aan via jan@infrakit.com. 

Infrakit

Wilt u meer weten over Civil 3D? 
Neem direct contact op met 
onze account manager!

Han Loermans
han.loermans@itannex.com
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Vooral het automatiseren van bepaalde 
handelingen tijdens het ontwerpproces is een 
voordeel van de Civil3D software van Auto-
desk. Hoekman: “Momenteel werken we nog 
in Map3D, waarin we in 2D nog ieder lijntje zelf 
moeten trekken en zelf alle dwarsprofielen moe-
ten maken. Met de overstap naar Civil3D kun-
nen we veel sneller en efficiënter gaan werken. 
Het in beeld brengen van scenario’s en doorre-
kenen hiervan gaat vele malen sneller dan we 
dat nu kunnen. Dit biedt voor ons veel meer 
mogelijkheden en kansen om te anticiperen op 
veranderingen, maar ook op knelpunten die we 
nu al in het ontwerpproces tegenkomen.”

Presentabel eindproduct
De output van Civil3D zal in eerste instantie niet 
anders worden dan dat het nu is met Map3D. 
Tenminste, op gebied van tekeningen. “Dat we 
nu in 3D gaan werken, zorgt ervoor dat de ge-
gevens direct zichtbaar zijn én presentabel! Het 
geeft meteen een goede indruk hoe iets eruit 
ziet, want een 3D model spreekt toch veel meer 
dan een platte 2D tekening,” aldus Hoekman. 
Het begin van 3D modelleren voor het cul-
tuurtechnische werk zal voor het Waterschap 
Vechtstromen een periode van pionieren zijn. 
Hoekman: “Voor ons is het belang van het 

efficiënter werken het grootst. Andere zaken 
zijn nu nog bijzaak. Wij kunnen bijvoorbeeld niet 
inschatten of het modelleren in Civil3D tijdens 
de bouw voor minder knelpunten zorgt, omdat 
het voor ons een ‘spel’ is tussen ontwerper, 
toezichthouder en aannemer.”

Interactie met Revit
In eerste instantie beginnen ze bij het Water-
schap met het modelleren van grondverzet en 
de verlegging van watergangen. Voor Hoekman 
is het bijvoorbeeld heel praktisch dat hieruit 
direct grondbalansen kunnen worden gegene-
reerd. Voor de toekomst ziet Hoekman ook nog 
veel voordelen. 

Zijn collega’s bij het Waterschap die verant-
woordelijk zijn voor (civiele) bouwwerken, zoals 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, werken namelijk 
met Revit 3D. Hoekman: “Wanneer we straks 
alles in 3D kunnen ontwerpen, wordt vooral de 
schetsontwerpfase veel makkelijker, alles komt 
hier samen. Kunstwerken zoals stuwen, vispas-
sages en gemalen kunnen dan ook in 3D wor-
den gemodelleerd. Dus kunnen wij bijvoorbeeld 
een watergang opnieuw inrichten in 3D en daar-
in direct de stuw verwerken. Het voordeel is een 
betere samenwerking, maar ook wederom een 

veel beter presentabel eindproduct.”

Pilotperiode
Om de mogelijkheden te testen van de Civil3D 
software, heeft het Waterschap Vechtstromen 
samen met LBA, projectbureau voor civie-
le techniek, een pilotperiode gedraaid. “We 
hebben in een maand tijd samen de mogelijk-
heden getest en elkaar hierin geprobeerd te 
versterken. Vervolgens zijn hieruit een aantal 
vragen gekomen, die wij hebben neergelegd bij 
Itannex. Zij hebben deze vragen op de juiste 
manier beantwoord, waardoor wij er zelf hele-
maal van overtuigd zijn dat we verder moeten 
met Civil3D!” 

De afdeling van Hoekman is inmiddels gestart 
met het 3D modelleren van cultuurtechnische 
werken. Er ligt voor het Waterschap nog een 
hele mooie uitdaging voor de toekomst!

Voor de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland verzorgt het Waterschap Vechtstro-

men het waterbeheer. Voor een optimaal waterbeheer vinden er regelmatig aanpassingen 

plaats aan cultuurtechnisch werk, zoals watergangen, beschoeiingen en oevers. Waterschap 

Vechtstromen werkt intern zelf het ontwerp en tekenwerk uit voor deze aanpassingen van 

cultuurtechnisch werk. Nick Hoekman is als projectvoorbereider bij het Waterschap enthou-

siast over de mogelijkheden die 3D ontwerpen binnen hun werkzaamheden brengt. 

Een betere indruk met Civil3D
Waterschap Vechtstromen

Wilt u meer weten over Civil 3D? 
Neem direct contact op met 
onze account manager!

Han Loermans
han.loermans@itannex.com

Walter Leurs is BIM manager bij de K+ Ad-
viesgroep en heeft ongeveer vijf jaar geleden 
het thema BIM aangezwengeld bij de directie. 
“Ik heb bij de directie aangegeven dat BIM de 
toekomst wordt. Gezamenlijk hebben we toen 
besloten om hiervoor te gaan. Zelf ben ik dus 
ongeveer vier jaar geleden begonnen met een 
BIM opleiding.”

Deze investering zorgde niet direct voor succes. 
“In het eerste jaar heb je misschien maar één 
project, maar je weet dat het een toekomstin-
vestering is. De laatste twee jaar heeft het echt 
een vlucht genomen en krijgen we veel meer 
aanvragen op basis van BIM. Maar het belang-
rijkste is dat we zelf echt de meerwaarde inzien 
van deze manier van werken. En dat kaarten we 
ook aan bij onze opdrachtgevers.” In zijn rol als 
BIM manager begeleidt Leurs de BIM projecten 
binnen K+. Op die manier waarborgt het bedrijf 
de kennis en groei van BIM.

Revit MEP en MagiCAD
K+ werkt met Revit MEP en SmartRevit Ma-
giCAD software om projecten uit te werken. 
Itannex heeft K+ geadviseerd en begeleid bij 
de implementatie van deze software en de 
opleidingen verzorgd. Hierdoor heeft K+ snel 
stappen kunnen maken op gebied van 3D en 
BIM. 

Leurs: “Bij de complexere projecten kom je met 
3D modelleren tot inzichten en oplossingen 

waar in je in 2D niet achter komt. Door in 3D te 
modelleren wordt het in de uitvoering gemaakt 
zoals het is ontworpen.” Vooral in de installatie-
branche kan dit veel voordelen opleveren. “De 
kracht van 3D ligt in het creëren van een ruim-
telijk inzicht. Hierdoor spoor je veel gemakkelijk 
problemen en knelpunten in het ontwerp op.”

Wel ziet Leurs dat de uitvoering nog achterblijft 
op de ontwerpende partijen. “Installateurs 
vertalen een 3D model en ontwerp vaak nog 
naar 2D. Wij zien hier wel kansen liggen voor 
onszelf. Door het BIM model uit te werken tot 
werktekeningniveau kunnen wij het niveau van 
BIM nog verder verhogen. Dit is ook interessant 
voor de installateurs, die op deze manier wel 
mee kunnen in een BIM samenwerking.”

De toekomst voor K+
Waar volgens Leurs nu de kracht voor K+ ligt 
in het 3D modelleren en daarmee fouten en 
knelpunten uit het ontwerp halen, zal het bedrijf 
in de toekomst nog andere voordelen uit BIM 
kunnen halen. “De toekomst van BIM is voor 
ons om steeds meer informatie toe te voegen. 
Momenteel maken we gebruik van de SmartRe-
vit bibliotheken van Itannex, met daarin object- 
en productinformatie. De volgende stap voor 
ons is om bijvoorbeeld informatie van de andere 
vakgebieden in het BIM model te stoppen, zo-
als brandveiligheidseisen. Daarin ligt voor ons 
als multidisciplinair bedrijf ook direct een intern 
voordeel, omdat we dan een koppeling kunnen 

leggen tussen de verschillende diensten die wij 
bieden.” Dat betekent dat er intern efficiënter 
gewerkt kan worden. Minder dubbel werk en 
dus ook minder kans op fouten.  

Ook de manier van werken zal nog wel gaan 
veranderen denkt Leurs. Momenteel wordt er 
nog per project bekeken hoe er samengewerkt 
gaat worden in BIM. Leurs: “We werken echter 
voornamelijk op basis van linked models, 
waarbij alle partijen lokaal werken en regelmatig 
de modellen uitwisselen. De valkuil hierbij is wel 
dat je zeer regelmatig moet uitwisselen, omdat 
er anders alsnog fouten in het totale model 
sluipen!”

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelin-
gen in de markt en op gebied van de BIM en 3D 
software, bezoekt Leurs regelmatig lezingen en 
bijeenkomsten van Itannex. “Een gemakkelijke 
manier voor ons als bedrijf om bij te blijven op 
gebied van BIM. Want je merkt dat de ontwik-
kelingen ontzettend snel gaan. Bijblijven is een 
must!” aldus Leurs.

K+ Adviesgroep bv is een ingenieursbureau dat door geheel Nederland 

installatietechnische adviezen op een unieke manier combineert met 

de advisering op het gebied van Bouwfysica, Akoestiek, Energiebe-

heer, Duurzaam bouwen en Brandveiligheid.  K+ Adviesgroep ziet voor 

zichzelf kansen op gebied van BIM, vooral als schakel tussen advies en 

uitvoering. 

De kracht ligt in 3D
K+ Adviesgroep BV

Wilt u meer weten over instal-
laties en BIM? Neem direct 
contact op met onze account 
manager!

Michel van Eersel
michel.vaneersel@itannex.com



te zijn. Want een gevelbouwer hoeft echt niet 
altijd aan tafel te zitten.” Janssen: “Maar deze 
sessies geven wel het beste resultaat, doordat 
je direct kunt beargumenteren waarom dingen 
aangepast moeten worden en wie dit moet 
doen. Dit wordt echt de toekomst!”

Open BIM is in de ogen van Alkondor nog 
echt te weinig gestandaardiseerd om op deze 
manier projecten uit te werken. Hilbert Janssen: 
“We werken af en toe wel eens op basis van 
IFC, omdat onze staalleveranciers werken met 
Tekla. Dan moet je wel naar IFC. Maar er blijft 
gegevensverlies plaatsvinden, ondanks het feit 
dat het wel geleidelijk beter wordt.”

Engineering ook in 3D
Het grote voordeel van BIM zit momenteel nog 
in het visualiseren van de gevels. “Als we klaar 
zijn met de engineering, met de ontwerpfase, 
kunnen we op dit moment nog niet verder 
werken met het 3D model. Onze werkvoorbe-
reidingssoftware is hier nog niet klaar voor, dus 
moeten we nog overschakelen op ‘ouderwets’ 
2D. Maar ook daar wordt aan gewerkt, want 
Itannex is bezig met de betreffende softwarefa-
brikant om dit mogelijk te maken. En wij willen 
deze software dan graag gaan testen, omdat 

we ook hierin weer voorop willen lopen!” aldus 
Janssen. 

Bergman: “Intern zien we ook al verbeteringen 
ontstaan in de samenwerking tussen verschil-
lende afdelingen door BIM. We krijgen nu een 
3D model beschikbaar gesteld, waarmee onze 
modelleurs en calculators aan de slag gaan. Die 
samenwerking is dus al veel nauwer geworden 
door het gebruik van BIM. Maar het echte voor-
deel moet straks gaan zitten in het automatisch 
aansturen van de machines vanuit BIM. Dan 
zie je dat de energie en extra tijd die we er ‘aan 
de voorkant’ hebben ingestopt, er ook écht uit 
kunnen halen. 

Samenwerken met Itannex
Sinds de keuze voor BIM en Revit ongeveer 
drie jaar geleden, is de samenwerking tussen 
Itannex en Alkondor gegroeid. Bergman: “BIM 
is ook samenwerken en dat zien we ook terug 
in onze keuze voor Itannex. De samenwerking 
met Itannex zorgt voor verbreding van kennis 
voor beide partijen. Dat zien we ook weer in de 
ontwikkelingen met onze werkvoorbereidings-
software.” 

itannova | pagina 12 pagina 13 | itannova

Jan Bergman, hoofd verkoop van Alkondor 
Hengelo, legt uit hoe dit kon gebeuren. “Wij 
hebben als bedrijf besloten dat we voorop 
willen lopen, ook op gebied van BIM. Daar past 
een goede positionering bij, die wij hebben 
gevonden in het zijn van dé gevelspecialist die 
alles in eigen huis heeft. Dat combineren wij 
met ons relatiebeheer. Bij ons staat niet het 
project voorop, maar de relatie. Vanuit die rela-
tie werken wij.” En hier komt ook de innovatie 
op gebied van BIM om de hoek kijken. Want 
een aantal jaar geleden begonnen klanten van 
Alkondor te informeren bij het bedrijf over BIM 
en besloten werd dat men aan deze klantwens 
moest kunnen voldoen.

Hilbert Janssen, projectcoördinator bij Alkon-
dor, geeft aan dat ze echte pioniers zijn op 
gebied van BIM binnen hun markt. “We zijn on-
geveer drie jaar geleden gestart met BIM. Eerst 
hebben we ons georiënteerd op de markt, om 
te beoordelen welke software voor ons meest 
geschikt zou zijn. Dat bleek Autodesk Revit te 
zijn.” Bergman vult aan: “We hebben natuurlijk 
niet alleen gekeken welk pakket voor ons het 
meest geschikt was, maar ook waar de markt 
mee werkt. Aannemers bleken een voorkeur 
voor Revit te hebben, dus dat vergemakkelijkte 
onze keuze.”

Leren en ontwikkelen
Na de softwarekeuze was het van belang om de 
software eerst te leren kennen, hiervoor hebben 
de mensen van Alkondor een cursus Revit 
gevolgd bij Itannex. Janssen: “Nu, drie jaar 
later, wordt ongeveer 60 à 70 procent van al 
onze opdrachten in BIM uitgewerkt en zijn er vijf 
BIM modelleurs bij ons in dienst.” De groei van 
Alkondor als bedrijf kan dus ook zeker worden 
toegeschreven aan de implementatie van BIM. 
Bergman: “Wat begon als een commerciële tool 
is nu absolute meerwaarde geworden. 

Toen wij begonnen met BIM was het nog een 
term die mensen riepen, maar eigenlijk nog niet 
gebruikten. We zijn daarom gestart met BIM 
door om ons heen te kijken, ontdekken wat 
onze klanten van ons verwachten op gebied 
van BIM. Nu zijn we zover gegroeid, dat we ons 
eigen BIM werkplan hebben en deze met de 
andere partijen binnen een project afstemmen. 
Het innovatieve karakter van BIM is voor ons 
het meest belangrijk, het is echt een duidelijke 
keuze geweest om hier serieus mee aan de 
slag te gaan. Want eens voorop lopen is in onze 
ogen altijd voorop lopen!” 

De Alkondor standaard
Door al vroeg te investeren in BIM, kan Alkon-
dor nu inspelen op de vraag van de opdracht-
gever. Bergman: “Standaard werken wij de 
projecten uit tot een LOD 400 niveau, maar als 
de behoefte er is kunnen we naar LOD 500. Die 
vraag krijgen we nog niet vaak, maar we zijn 
er wel klaar voor!” Omdat de LOD standaard 
nog niet echt eenduidig is geformuleerd in 
Nederland, heeft Alkondor dit opgenomen en 
compleet beschreven in het werkplan. “Van het 
kitnaadje tot kozijn, we hebben exact beschre-
ven waar we mee werken,” aldus Bergman.

Alkondor heeft de afgelopen jaren geleerd om 
op diverse manieren binnen een BIM project 
samen te werken. Hilbert Janssen: “Het heeft 
onze voorkeur om te werken in een gesloten 
BIM met linked models. Omdat onze uitwer-
king zeer gedetailleerd is, zijn onze modellen 
vrij zwaar qua aantal MB’s. Het vraagt daarom 
aandacht om met alle partijen in één model te 
werken. Door regelmatig uit te wisselen en ook 
nog bij elkaar te zitten in BIM sessies, behaal je 
in onze ogen het beste resultaat.”

Bergman: “Hier moeten we wel de kanttekening 
bij plaatsen dat het voor ons nu nog niet effici-
ent is om altijd bij deze BIM sessies aanwezig 

In Hengelo bevindt zich een van de grotere gevelbouwers van Nederland, Alkondor Hen-

gelo . Bijzonder aan het bedrijf is dat zij zich niet alleen profileren als gevelspecialist, maar 

dit ook zijn in hart en nieren! Het bedrijf werkt gemiddeld met 120 mensen en doet alles in 

eigen huis, van het engineeren en ontwikkelen tot produceren en monteren van de gevels. 

Gesterkt door hun visie dat een gevel het visitekaartje is van een gebouw, is het bedrijf 

zelfs vanaf het begin van de crisis in 2008 gegroeid in omzet, productie en mensen!

Frans Nieman
frans.nieman@itannex.com

Wilt u meer weten over BIM 
voor fabrikanten? Neem direct 
contact op met onze account 
manager!

De A’DAM Toren, ook wel de Overhoeks Toren of de oude Shell 
toren, is een bijna 80 meter hoge toren aan de IJ-oever in Amster-
dam-Noord naast het EYE gebouw. De toren is in 1966 gebouwd 
door Shell onder de architectuur van Arthur Staal. 
De toren wordt nu door vier partijen, AIR, ID&T, Massive Music 
en Lingotto, herontwikkeld tot een bruisend creatief centrum dat 
“24/7” geopend is. 

In opdracht van aannemer JP van Eesteren is Alkondor Hengelo 
betrokken bij de ontwikkeling van de A’DAM Toren. Bergman: “Dit 
is echt een fantastisch project om bij betrokken te zijn. Voor ons 
zit hier technisch gezien echt alles in! Alkondor levert daar al het 
aluminium voor de schil van het gebouw. En de letterlijke kroon 
op het gebouw is een rond gebogen vliesgevel zonder kozijnen. 
Daarboven bevindt zich nog een vliesgevel, die voorover hangt en 
uitkraagt over de toren.”
Janssen: “Het is een prachtige uitdading om te mogen werken aan 
dit project in BIM. Wij werken alle facetten uit in BIM, op LOD 400 
niveau. We werken samen in het model met de aannemer, waarbij 
zij de clash controles verzorgen. Gemiddeld werken twee van onze 
BIM modelleurs aan dit project.” 

BIM: Van commerciële tool naar absolute meerwaarde 
Alkondor Hengelo
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Jan Houweling is architect/eigenaar bij het 
Bleiswijkse bureau, dat in de regio bekend staat 
om het ontwerpen van prachtige vrijstaande 
woningen. “Naast deze vrijstaande woningen 
voor particulieren, doen wij ook veel kleine ont-
wikkelingen voor bijvoorbeeld ontwikkelaars en 
ondernemers. Het werken voor eindgebruikers 
is zeker een basis in ons werk. Zij ervaren het 
ook als een pré dat wij een full-service bureau 
zijn, ze hebben één aanspreekpunt en worden 
op die manier ontzorgt.”

Nuchter in duurzaamheid
Duurzaamheid in hun ontwerpen is een belang-
rijk speerpunt voor Houweling, hoewel ze zich 
ervan bewust zijn dat dit een containerbegrip is. 
Houweling: “Wij bekijken duurzaamheid vanuit 
een heel praktisch en nuchter oogpunt. Je kunt 
met een passiefhuis bijvoorbeeld heel ver gaan, 
maar als het binnenklimaat hierdoor niet meer 
prettig is om te werken of te leven ga je aan het 
doel voorbij.” Architektenburo Houweling kijkt 
naar de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen 
vanuit een oogpunt om zo laag mogelijke lasten 
te krijgen, voor zowel het milieu als de porte-
monnee van de klant. “Wij maken bijvoorbeeld 
inzichtelijk wat de kosten zijn voor een inves-
tering en wat de terugverdientijd is. We werken 

graag vooruitstrevend, maar hebben wel oog 
voor de praktijk.”

Dat klanten duurzaamheid belangrijk vinden 
merkt Jan Houweling aan het feit dat mensen 
specifiek bij Houweling komen vanwege het 
duurzaamheidsaspect. In 2010 heeft Houweling 
een nieuw pand ontworpen en laten bouwen, 
uiteraard met het oog op CO2 neutraal. Hieruit 
spreekt ook weer het belang van duurzaamheid 
voor Houweling als bedrijf. 

Overstap naar BIM
Als een van de eerste bureaus is Houweling in 
3D gaan werken, al zeker 23 jaar geleden. De 
reden hiervan was met name om dingen beter 
visueel te kunnen maken. De overstap naar BIM 
en Revit is pas vorig jaar gemaakt. Houweling 
legt uit waarom: “Doordat wij al zo vroeg bezig 
waren met ontwerpen in 3D, hebben we de ont-
wikkelingen in de markt nauwlettend gevolgd. 
We hebben bewust gewacht om met Revit te 
gaan werken, omdat er in onze ogen nog veel 
kinderziektes in zaten. Doordat wij in de tijd 
van crisis nog redelijk goed hebben gedraaid, 
hadden we ook de mogelijkheid om vorig jaar 
deze investering te doen.”

Een groot voordeel van deze late overstap én 

de groei die Houweling doormaakt, is dat zij de 
laatste tijd nieuw personeel in dienst hebben 
kunnen nemen met BIM en Revit ervaring. 
“Deze nieuwe mensen kunnen op die manier 
ook degenen zonder Revit ervaring ondersteu-
nen. Zo hebben we de overstap ook nog relatief 
snel kunnen maken”, aldus Jan Houweling. 

De koppeling tussen BIM en duurzaamheid is 
ook een belangrijk item. Houweling: “We zitten 
steeds vaker met de aannemer en installateur 
om tafel. Hierdoor ga je op een andere manier 
samenwerken, je werkt met elkaar veel meer 
aan productontwikkeling. Samen kun je veel 
beter een duurzaam product neerzetten dan 
alleen. Je bent niet meer allemaal op je eigen 
eiland bezig, maar wat je met elkaar bespreekt 
werk je ook samen uit. Juist dat is de kracht 
van BIM!”

Interne en externe voordelen
Werken met BIM levert voor Houweling Archi-
tektenburo zowel intern als extern de nodige 
voordelen op. Houweling: “Het is voor ons een 
voordeel om in BIM te werken, want hoewel we 
in de ontwerpfase langer bezig zijn, verdienen 
we dit in een latere fase weer terug.  Hiermee 
verhogen we ook de kwaliteit van ons eindpro-

In 2014 vierde Architektenburo Houweling haar 40-jarig bestaan. In 1974 richtte Joop Houweling het bedrijf, 

dat al sinds jaar en dag in Bleiswijk is gevestigd, op. Het middelgrote full service bureau richt zich op het ont-

zorgen van hun klanten, veelal eindgebruikers, door naast het ontwerp ook zaken te verzorgen zoals bouw-

aanvraag, bouwbesluittoetsing, directievoering, energieprestatieberekeningen en constructieberekeningen.

Samen een duurzaam product creëren
Architektenburo Houweling

Wim Nanninga
wim.nanninga@itannex.com

Wilt u meer weten BIM voor 
architecten? Neem direct 
contact op met onze account 
manager!

Roy Meenhuis
roy.meenhuis@itannex.com

duct voor de klant, wat bouwfouten zal reduce-
ren. Bovendien ben je extern een interessantere 
partij om mee samen te werken, wanneer je op 
niveau kunt BIMmen!”

De grootste winst in de toekomst ziet Houwe-
ling, als full-service bureau vooral in het maken 
van een koppeling tussen de ontwerpfase en 
de overige disciplines binnen het bouwen. “Op 
deze manier kunnen we op basis van het 3D 
ontwerp ook het bestek, bouwbesluit, de con-
structie en de energieberekeningen uitvoeren. 
We zijn hier zelfs al voorzichtig mee aan het 
experimenteren.

Rol van Itannex
Houweling koos voor Itannex vanwege de keu-
ze voor Revit, maar ook door de bedrijfsgrootte. 
Houweling: “We hebben korte lijnen met Itan-
nex, er is gemakkelijk en snel contact. Dit zorgt 
voor een prettige samenwerking.” Itannex heeft 
voor Houweling Architektenburo de implemen-
tatie van Revit verzorgd en ook de opleidingen 
van het personeel. 

BIM

Het gebruik van BIM is geen toekomst meer, het wordt toegepast in concrete opdrachten en 
is in veel gevallen tegenwoordig een doorslaggevende factor bij het binnenhalen van nieuwe 
opdrachten. Maak van BIM een wezenlijk onderdeel van uw bedrijfsstrategie, met het Itannex 
BIM ontwikkelplan.
Meer weten? itannex.com/bim

Consultancy

Itannex levert implementaties en consultancy op gebied van bouwkunde, installaties, con-
structies, werktuigbouwkunde, civieltechnisch en op BIM gebied. Consultancy is een gerichte 
adviesopdracht met een relatief korte doorlooptijd, afgesloten met een tastbaar resultaat. 
Meer weten? itannex.com/consultancy

Software

Voor elke branche biedt Itannex specifieke software gericht op BIM en samenwerking in de 
keten. Veelal is dit gebaseerd op een van de Autodesk Suites, aangevuld met templates en 
ondersteunende software die Itannex heeft ontwikkeld voor de Nederlandse markt. 
Meer weten? itannex.com/software

Opleidingen

Itannex Opleidingen levert als Autodesk Authorised Training Centre een breed scala aan 
CAD gerelateerde opleidingen. Cursussen worden klassikaal in een van onze trainingscentra 
gegeven.Wij geven onder andere opleidingen op gebied van BIM (software en management) 
en de diverse software pakketten zoals Revit en AutoCAD.
Meer weten? itannex.com/opleidingen

Diensten & producten van Itannex
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