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Inhoudsopgave

BIM is de methodiek, het zijn de 

mensen die het verschil maken. 

Hun kennis, het vermogen om 

samenwerkingsverbanden aan te 

gaan en zeker niet onbelangrijk: het 

enthousiasme dat zij in projecten 

leggen zijn belangrijke voorwaarden 

om BIM te laten slagen. Arnold 

Driesprong van Klunder Architecten 

geeft het in deze 

Itannova heel 

treffend aan: ‘Revit 

is en blijft een 

hulpmiddel, je zult 

zelf moeten 

blijven 

nadenken.’ Het heeft te maken 

met ruimte geven, mensen 

verantwoordelijkheid geven, zodat ze 

zelf het initiatief kunnen nemen om te 

leren en BIM volwaardig toe te passen. 

In de interviews in deze Itannova 

kunt u lezen hoe Klunder Architecten, 

Kuijpers Installaties en Systabo in 

korte tijd BIM in hun organisatie 

geïntroduceerd hebben en wat 

volgens hen de voorwaarden zijn 

voor succesvolle BIM trajecten. 

De stap die Autodesk heeft gezet 

door al haar AEC software onder 

te brengen in Building Design 

Suites maakt het werken 

in BIM workflows nog 

eenvoudiger. En onze 

inspanningen om 

software van derde 
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Voorwoord Wim Bremmer 

Snelle starters 

Colofon

Itannova is het nieuwsblad van ITANNEX. 

Itannova wordt 3 keer per jaar uitgebracht  

in een oplage van ruim 15.000 stuks en 

gratis verspreid onder de klanten en relaties  

van ITANNEX. Voor aanmeldingen, het  

bestellen van extra exemplaren, adres- 

wijzigingen, suggesties en opzeggingen  

kunt u telefonisch contact opnemen met 

ITANNEX op telefoonnummer 088 872 00 00  

of een e-mail sturen naar info@itannex.com.

Op de foto: (van links naar rechts) 

Alexander Hoos BIM manager & 

Eric Gijsbertsen, bedrijfsleider 

van Kuijpers Installaties

partijen op te nemen in het BIM proces 

zijn door u positief ontvangen. Met name 

op het gebied van IFC uitwisseling hebben 

we het afgelopen jaar flinke vorderingen 

gemaakt. En zijn we continue in gesprek met 

softwareleveranciers over koppelingen met 

calculatie, hoeveelheden, planning etcetera. 

Tot slot willen we u graag met enige trots 

laten weten dat onze eigen ontwikkelde 

SmartRevit methodiek in Nederland inmiddels 

de facto standaard is geworden. Op dit 

moment werken we aan een internationale 

versie, zodat klanten die mondiaal actief zijn 

ook gebruik kunnen maken van SmartRevit. 

Houdt u dan ook onze website in de gaten 

voor de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van SmartRevit. 

Wim Bremmer

twitter.com/wimbremmer

Met maar liefst 300 inschrijvingen  

hebben wij 25 januari jongstleden weer 

een groots evenement neergezet. Met 

interessante externe sprekers gingen 

we in op de trends en ontwikkelingen 

in de markt: BIM360, OpenBIM en de 

rol van IFC en BIM voor de Infra. 

 

Building Information Management 

bij VolkerWessels

Jurgen Meijerink, hoofd product- en 

conceptontwikkeling bij VolkerWessels, 

beet het spits af met een lezing over de 

wijze waarop VolkerWessels BIM toepast. 

Belangrijk daarbij is dat VolkerWessels 

BIM niet zozeer benadert als “Building 

Information Modeling”, maar meer als 

“Building Information Management”. 

IFC’s en Autodesk Revit werken samen

Daarna was het woord aan Gert-Jan 

Ditsel, projectmanager bij Itannex. Hij 

ging uitgebreid in op IFC. IFC staat 

voor Industry Foundation Classes, IFC 

is het uniforme uitwisselingsformaat 

voor verrijkte BIM informatie. De 

Rijksgebouwendienst schrijft het gebruik 

van IFC bestanden inmiddels voor en 

de toehoorders kregen een mooi en 

praktijkgericht betoog voorgeschoteld. 

Eindelijk werken IFC’s ook écht met 

Autodesk Revit samen. Je moet alleen 

wel even de juiste instellingen en fijne 

kneepjes weten te vinden…

BIM productonafhankelijk gebruiken

Dat BIM verder gaat dan alleen maar 

de traditionele bouw, werd door 

Werner Danneel, managing director 

van Prodesk, goed uiteengezet. In zijn 

presentatie ging hij in op het toepassen 

van BIM in de maakindustrie. 

Gecontroleerde standaarden

Na de pauze was het woord aan 

Maarten van Hezik, algemeen directeur 

van Stichting STABU. Van Hezik 

benadrukte het belang van standaarden. 

Maar dan wel gecontroleerde 

standaarden die een breed draagvlak 

hebben. Van Hezik sloot af met een 

foto van de ondertekening van het 

strategisch samenwerkingsverband 

tussen STABU en SmartRevit. SmartRevit 

is zodoende binnen no-time STABU-

ready!

Brede en innovatieve 

toepassingen van BIM

De afsluitende presentatie werd 

verzorgd door Autodesk. John Allen, 

Technical Manager AEC, maakte eens 

temeer duidelijk dat Autodesk volop 

inzet op een bredere toepassing van 

BIM. De Infrastructure Modeler is een 

krachtig hulpmiddel bij het maken van 

planstudies voor het in kaart brengen 

van conceptuele civieltechnische 

objecten, in combinatie met 

geografische informatie. Daarbij worden 

innovatieve technieken toegepast; door 

het gebruik van augmented reality (de 

combinatie van de werkelijke wereld 

met een virtuele wereld) op een iPad 

is meteen het ruimtelijke effect te zien 

van een bepaald voorgesteld ontwerp. 

Toekomstmuziek? Niet meer!

Bij dezen nodigen wij u alvast voor ons 

gecombineerde BIM360 – Autodesk 

2013 evenement op woensdag 9 mei 

aanstaande. Meer nieuws hierover vindt 

u op onze website www.itannex.com.
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Systabo Turn-Key Bouw
3D laserscantechniek in Revit 

Systabo in Enschede ontwerpt en bouwt Turn-Key bedrijfsgebouwen. 

Het bedrijf maakt deel uit van de onderneming VolkerWessels en is 

in 2009 gestart met Revit. Om bestaande bedrijfshallen bij 

uitbreidingsplannen nauwkeurig in het Revitmodel te krijgen, 

maakt Systabo gebruik van 3D laserscantechniek.  

Point Cloud in Revit

‘Enige tijd geleden klopte het 

bedrijf Hankamp Gears bij ons 

aan met uitdagende verbouw- en 

uitbreidingsplannen’, vertelt Frank 

Kerkhof, ontwerpcoördinator van 

Systabo enthousiast. Hankamp Gears 

is specialist in het vervaardigen van 

hoogwaardige tandwielen en andere 

producten met hoog nauwkeurige 

toleranties. De productie van het 

bedrijf mocht door de bouw niet stil 

komen te liggen, terwijl het gehele 

dak van de bedrijfshal verhoogd 

moest worden. Systabo besloot een 

nieuw dak over de bestaande hal 

heen te bouwen. Hiervoor waren 

zeer gedetailleerde meetgegevens 

van de bestaande hal nodig. ‘De 

Landmeetdienst werd ingeschakeld 

om de bestaande bouw nauwkeurig 

in kaart te brengen’, geeft Frank aan. 

‘Er werd een 3D laserscan gemaakt 

en de Point Cloud die de scan 

opleverde werd in het model in Revit 

Architecture ingelezen. Projectpartner 

Aveco de Bondt leverde het 3D model van de 

staalconstructie aan dat eveneens in het model 

werd ingelezen. Inmiddels is de bouw op het 

terrein van Hankamp Gears in volle gang.’ 

Betrouwbare meetgegevens 

‘Tot nu toe hebben we vooral veel profijt van 

de hoeveelheden materialen die we correct uit 

het 3D Revitmodel van het bouwwerk kunnen 

halen’, vertelt Frank. ‘Voor het calculeren van 

de hoeveelheden staal die nodig zijn voor het 

bedrijfsgebouw zijn dit cruciale gegevens. 

Voor ons was het in het begin nog wel eens 

lastig, omdat bepaalde onderdelen voor 

bedrijfsgebouwen zoals we die bij Systabo 

ontwikkelen niet in de software beschikbaar 

waren. We hebben toen besloten om samen 

met Laurens Oude Lashof van Itannex een 

eigen bibliotheek op te zetten met maatwerk-

elementen. Het is voor ons heel handig dat 

Itannex in de buurt zit, we kunnen snel even 

overleg plegen en intensief samenwerken.’ 

Vlotte overstap Systabo

‘Systabo heeft in korte tijd Revit in gebruik 

genomen’, vertelt Roy Meenhuis, consultant 

van Itannex. ‘Kort na onze 

implementatie van Revit startte 

Systabo direct met het ontwerpen, 

voorbereiden en uitvoeren van 

projecten in Revit. Systabo heeft 

bewezen dat het mogelijk is om in 

een kort tijdsbestek de overstap te 

maken van 2D naar 3D ontwerpen, 

voorbereiden en uitvoeren.’

Starten met Revit

‘Je kunt Revit wel op je computer zetten, 

maar dan kun je er nog niet mee werken’, 

geeft Arnold Driesprong, projectmanager 

en directielid van Klunder Architecten 

aan.  Bij de partij waarmee we samenwerk-

ten misten we ondersteuning. We kwamen 

een jaar geleden in contact met Itannex. 

De positieve indruk van het bedrijf werd 

op de Bouw & ICT beurs bevestigd en we 

zijn de samenwerking aangegaan. Klunder 

Architecten startte eind 2010 met Revit Ar-

chitecture. Sinds december  2011 werkt het 

voltallige bureau met Revit. In alle projec-

ten past Klunder Architecten inmiddels de 

SmartRevit- werkmethodiek toe. 

Verkeerde interpretatie BIM  

‘BIM in de betekenis van “Bouw Informatie 

Model” is eigenlijk een verkeerde term’, geeft 

Arnold aan. ‘De M staat voor Modelling. 

Modelling is een activiteit, een werkwoord. 

Het betekent dat je samen iets kunt maken 

waar je mogelijk informatie uit kunt halen. 

Bouwen moet je doen op basis van kennis, 

samenwerking en transparantie. Daarbij 

maak je gebruik van hulpmiddelen om de 

ultieme gedachte van BIM te verwezenlij-

ken. Het blijft een hulpmiddel, je zult 

zelf moeten blijven nadenken. Vooral 

in deze tijd draait het om kennis en 

samenwerken. Daar moet je met je 

bedrijf continu in investeren.’

Kennis en enthousiasme basis 

voor verandering 

‘De overstap naar Revit verliep hier 

intern eigenlijk vanzelf’, vertelt Arnold 

enthousiast. ‘Werken met Revit is een 

feest. Met de juiste hulpmiddelen 

hebben we het proces beter onder 

controle, waardoor we minder kosten 

maken en sneller kunnen werken.  

Het is belangrijk dat we er als directie-

leden achter staan, verstand van zaken 

hebben, enthousiast zijn en mensen 

de gelegenheid en verantwoordelijk-

heid geven zich te blijven ontwikkelen’, 

geeft Arnold aan. Dat maakt een team 

ook enthousiast, verantwoordelijk en 

gedreven om het beste uit de projecten 

te halen.’ 

Leren van de auto-industrie 

‘De markt vraagt in toenemende mate 

om custom made producten. Sta daar 

voor open, luister naar je opdracht-

gever. Wat dat betreft kunnen we veel 

leren van de auto-industrie. Daar wordt 

maatwerk op een eenvoudige manier 

in het standaard productieproces mee-

genomen. Ik denk ook dat daar voor 

Itannex kansen liggen; programmeer 

waar vraag naar is en enthousiasmeer 

partijen om informatie te verstrekken 

die gebouwmodellen nog beter  

maken’, aldus Arnold Driesprong. 

Klunder Architecten is gevestigd in Rotterdam en heeft een lange staat 

van dienst. Bij het bureau werken ongeveer 40 mensen. Niet alleen het 

ontwerpen, ook het gedetailleerd uitvoeren van werktekeningen behoort 

tot de expertise van Klunder Architecten. Het bureau heeft in een zeer 

kort tijdsbestek de BIM werkmethodiek ingevoerd. 

Werken met Revit is een feest! 
Klunder Architecten

Point Cloud Revit 2012

In Revit 2012 kunt u Point 

Clouds inlezen. Dit betekent dat 

u bestaande bouwwerken in uw 

model kunt laden. Autodesk laat 

in een filmpje zien hoe laserscans 

in Revit in het Bouw Informatie 

Model geladen worden. Bekijk 

het Autodesk filmpje over de 

Point Clouds:

Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden van de Point 

Cloud, dan kunt u ons bellen 

088 872 00 00 of stuur een mail 

naar roy.meenhuis@itannex.com.

Vlot overstappen, hoe doet u dat?

Wat kunt u doen om de implementatietijd van de BIM-werkmethodiek te beperken, 

zodat u en uw partners in korte tijd de voordelen van BIM benutten? Itannex heeft 

ruime ervaring met BIM-implementatie-trajecten en kan u ondersteunen bij de 

introductie van BIM in uw organisatie.  Maak vrijblijvend een afspraak, dan kunnen 

we u meer vertellen over de mogelijkheden. Bel Fedor Top of stuur een e-mail  

naar fedor.top@itannex.com. 

 

itannova

Arnold Driesprong tijdens een BIM presentatie 

Hoofdkantoor Systabo
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Nederlands Kanker Instituut

NKI model MagiCad tekeningen

Kuijpers Installaties biedt complete oplossingen op het gebied van 

gebouwgebonden en procesgebonden installaties. Het familiebedrijf 

is anderhalf jaar geleden gestart met BIM. Kuijpers-breed werd een 

werkgroep opgericht om de BIM werkmethodiek eenduidig binnen 

alle vestigingen van het bedrijf toe te passen en richtlijnen uit te zetten 

voor een optimale samenwerking met partners. 

Voordeel halen 

‘Werken met BIM vergt nogal wat: 

efficiënt samenwerken tussen 

bouwpartners in één 3D-model’, 

geeft Eric aan. ‘Er kan nu al heel veel 

met BIM, maar we zijn echt nog een 

paar jaar verder om het volledige 

voordeel te behalen; een betere 

afstemming die veel traditionele 

communicatie overbodig maakt, 

geen dubbel werk meer omdat alle 

informatie in één keer ingevoerd 

wordt en daarna herbruikbaar is, een 

forse vermindering van faalkosten én 

slimmer rekenen en tekenen.’ 

‘BIM is meer dan het digitaliseren 

van werktekeningen’, geeft Alexander 

aan. ‘Het heeft gevolgen voor de 

complete organisatie. We zien dat 

Itannex ons als strategisch partner 

hierbij kan helpen. De kracht zit in 

kennis.’ 

BIM-stappenplan

‘Het BIM-stappenplan is heel 

geleidelijk aan uitgerold’, vertelt 

Alexander. ‘Het gaat niet om snelle 

quick wins, maar om een grote 

verandering van de manier waarop 

je bedrijf georganiseerd is en hoe je 

samenwerkt met partners. Het plan 

Bouwwereld verandert 

‘De bouwwereld is over het algemeen 

heel traditioneel georganiseerd, BIM 

brengt hier beweging en verandering 

in’, geeft Alexander Hoos, BIM 

manager van Kuijpers en coördinator 

van de werkgroep aan. ‘Feit dat 

de Rijksgebouwendienst vanaf 1 

november 2011 BIM verplicht stelt bij 

DBFMO en DBM aanbestedingen is 

wat dat betreft een stimulans voor de 

bouw om nu toch echt te focussen 

op BIM en sprongen te maken.’ 

Kuijpers investeert in BIM

‘Je merkt dat veel bedrijven in de 

bouw nog zoekende zijn, zowel 

kleine als grote bedrijven’, aldus Eric 

Gijsbertsen. Eric is bedrijfsleider van 

Kuijpers en voorzitter van de BIM-

werkgroep. ‘Kuijpers investeert flink 

in BIM. Itannex leverde Autodesk 

Revit MEP en SmartRevit MagiCAD, 

verzorgde de implementatie van de software 

en geeft op locatie trainingen Revit MEP en 

SmartRevit MagiCAD. Met een Kuijpers-breed 

BIM-platform houden we de ontwikkelingen in 

de gaten.’ 

Werkgroep BIM

‘Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met 

BIM. Kuijpers-breed is toen een werkgroep 

samengesteld’, vertelt Eric. ‘Van iedere 

vestiging zijn in de werkgroep medewerkers 

vertegenwoordigd’, geeft Alexander aan. 

‘De deelnemers hebben allemaal een eigen 

actieve rol. BIM heeft gevolgen voor je hele 

organisatie, dus ook HRM en automatisering 

maken deel uit van de werkgroep’, benadrukt 

Alexander.

De 12-koppige werkgroep heeft in kaart 

gebracht wat BIM zou kunnen betekenen 

voor Kuijpers. Nadat de vooruitzichten aan de 

holdingdirectie waren gepresenteerd, werd 

groen licht gegeven om het BIM-stappenplan 

te implementeren. 

Kennisbijeenkomsten 

Itannex organiseert regelmatig 

bijeenkomsten voor kennis-

overdracht en adviseert de  

werkgroep van Kuijpers bij  

bepaalde BIM-vraagstukken. 

Heeft u met uw bedrijf ook  

behoefte aan advies op het 

gebied van BIM of wilt u een BIM 

kennisbijeenkomst bijwonen? 

Neem voor informatie contact op 

met Michel van Eersel, telefoon-

nummer 088 872 00 00 . 

itannova
bevat ook een werkmethodiek voor 

onze samenwerking met partners’, geeft 

Alexander aan. ‘BIM is heel transparant. 

Je kijkt voortdurend in elkaars keuken’, 

geeft Eric aan. ‘Het vraagt om een 

cultuuromslag, respect voor elkaar en 

elkaars werk, en optimale afstemming 

om uit BIM te halen wat erin zit. Maar 

uiteindelijk zullen opdrachtgevers 

steeds vaker eisen dat volgens de 

BIM-methodiek wordt gewerkt. Het 

levert namelijk een besparing op.’ 

Alexander: ‘Voor een opdrachtgever 

is een bijkomend voordeel dat hij 

het model nadien kan koppelen met 

systemen voor facilitymanagement en 

gebouwenbeheer.’ 

Project NKI

Om het BIM-stappenplan en de 

werkmethodiek in de praktijk te toetsen 

en te verfijnen heeft Kuijpers op eigen 

initiatief een project opgezet. Kuijpers 

Installatie werkt samen met Itannex 

en een aantal andere partijen aan 

nieuwbouw van het researchcentrum 

van het Nederlands Kanker Instituut/

Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 

in Amsterdam. Alle partijen hebben de 

ambitie om de BIM-werkmethodiek 

verder te ontwikkelen. In het project 

is voor de nieuwbouw een 3D-model 

Kuijpers Installaties
BIM is geen experiment meer 

opgezet en vergeleken met het 

traditioneel opgezette 2D CAD-model. 

Nieuwsgierig naar de verschillen

‘Je ziet in de praktijk dat alle betrokkenen 

nieuwsgierig zijn naar de verschillen 

tussen het 2D en 3D model, en 

vragen stellen. Dat is het mooie van 

deze aanpak, aan de hand van een 

concreet praktijkvoorbeeld krijg je echt 

bewijsmateriaal voor het verbeteren van je 

eigen werkmethode’, vertelt Eric. ‘Door de 

samenwerking met de architect zie je dat 

je veel meer met het model kunt doen’, 

vult Alexander aan. ‘Je denkt met elkaar 

mee en krijgt beter inzicht in elkaars werk. 

Daarin zit voor beide partijen winst; een 

beter en sneller proces.’

BIM is geen experiment meer

‘Kuijpers wil graag de lead nemen in het 

werken met BIM’, vertelt Eric. ‘We geloven 

erin, en het past ook bij ons streven 

om de beste in het bouwproces te zijn. 

We kunnen op basis van 3D-modellen 

efficiënter werken. In 3D is een gebouw 

al virtueel gebouwd. De uiteindelijke 

werktekeningen zijn daardoor veel 

nauwkeuriger, waardoor de faalkosten 

dalen. BIM is geen experiment meer. En 

wij willen vooraan staan.’ 

SMARTREVIT com
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Een dag van ... 
Sander Obdeijn, 
Helpdesk & Support

Na een goed ontbijt rijd ik met mijn auto richting Itannex.  Vandaag 

beman ik de helpdesk & support plek vanuit de vestiging in Almelo. 

Altijd verrassend, je weet nooit wat je kunt verwachten. Voor mij is 

ieder probleem een uitdaging, dus kom maar op!

Via TeamViewer training op afstand

Ik zet mijn headset op en bel een klant 

terug over een praktische werkwijze 

van SmartRevit. Na kort overleg met 

de klant besluit ik via het programma 

TeamViewer in te loggen bij de klant. 

TeamViewer stelt mij in staat om de PC 

op afstand over te nemen, waarbij de 

klant mijn activiteiten kan volgen op het 

beeldscherm. Deze handige tool biedt de 

klant in feite een korte hands-on training. 

De klant is uitermate tevreden, daar er 

meer praktische aspecten besproken zijn 

die hem weer een heel stuk wijzer hebben 

gemaakt. Dat hoor ik graag. Tijd voor een 

kop koffie. 

Nieuw contract, 

eerste consult gratis

In de tussentijd heb ik een aantal mailtjes 

beantwoord met vragen van klanten. 

Ik krijg een telefoontje binnen van een 

nieuwe klant. Ik help hem graag bij dit 

eerste consult. Ik adviseer hem wel om 

een helpdesk support contract af te 

sluiten. Overal waar software bedrijfsmatig 

wordt ingezet, is de klant afhankelijk van 

het goed functioneren hiervan en support 

hierin. Met een klein bedrag per jaar, 

heeft de klant recht op gratis telefonisch 

support, support via e-mail en inloggen 

BINNENKORT...

In de volgende editie van de itannova een interview met een internationaal 

opererend ingeniers & adviesbureau.

op afstand. Te allen tijde kan ik ze dan 

helpen. De klant is geïnteresseerd in een 

contract en ik spreek met hem af dat hij 

een voorstel per mail zal gaan ontvangen. 

Kennisverrijking 

SmartRevit methodiek

Tot nu toe valt het mee met de 

telefoontjes. Zodra ik dit gezegd heb, 

rinkelt de telefoon. Een klant belt met 

een gebruikersprobleem in SmartRevit. Ik 

loop even naar mijn collega consultant 

en bespreek de werkwijze met hem. We 

leggen de klant de te nemen stappen 

uit, opdat het gewenste resultaat bereikt 

wordt in Revit. We attenderen de klant 

nog op een geschikte training SmartRevit 

Tools. Deze training is opgezet voor 

de gebruiker die sneller met Revit wil 

werken en meer uit een Revit project wil 

halen dan alleen tekeningen, primaire 

hoeveelheden en coördinatie-informatie. 

De klant reageert positief op dit advies , 

maar moet dit even opnemen met zijn 

werkgever. Later op de dag belt hij terug 

dat hij graag deze training wil boeken. Ik 

verbind hem door met mijn collega 

Manon van de planning en alles 

wordt in werking gezet. 

Aan het einde van de dag bespreek 

ik nog even de meest opvallende 

zaken van die dag met collega 

Gert-Jan Ditsel. Hij geeft morgen 

een SmartRevit training in Sliedrecht. 

Morgen ben ik weer op mijn 

vertrouwde plek op de  vestiging in 

Almelo.

In de serie ‘Een dag van ...’ laten 

we u kennismaken met de 

medewerkers van ITANNEX. 

Deze keer volgen we Sander 

Obdeijn, Helpdesk & Support.

Openingstijden 

helpdesk & support:

Iedere werkdag beschikbaar

van 08.30 – 17.00 uur

Mail  support@itannex.com

Tel.  088- 872 00 00


