
Complete ontzorging
en ondersteuning van 
de BIM modelleur

MODELLING



Waarom SmartModelling?
De BIM modelleur is een belangrijke 
schakel in de keten; hij of zij levert 
onmisbare informatie aan voor de 
betrokken disciplines en is specialist 
in het bouwen en uitbreiden van het 
gebouwmodel. Gebeurt dit niet met 
de verwachte kwaliteit, dan kan dit 
grote gevolgen hebben voor het hele 
BIM proces. We kunnen dan ook wel 
stellen dat een goede BIM modelleur 
onmisbaar is. Echter, goede BIM mo-
delleurs zijn schaars en desondanks 
besteden veel bedrijven weinig aan-
dacht aan de continue ontwikkeling 
van deze cruciale rol in een moderne 
organisatie. Een gemiste kans, want 

meer aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling heeft enkele gunstige ef-
fecten. Zo is de kans minder groot dat 
de BIM modelleur overstapt naar een 
andere werkgever én gaat de model-
leur beter en sneller werken.
SmartModelling is hét abonnement 
waarbij de BIM modelleur wordt 
voorzien van een constante ontwik-
keling met daarnaast alle benodigde 
software en tools om BIM projecten 
nog beter, duurzamer en mooier te 
kunnen ontwerpen. Nu en in de toe-
komst. SmartModelling is beschikbaar 
voor een vast bedrag per maand per 
modelleur.

Voordelen SmartModelling

+  Boeien en binden van de 
modelleur aan de organisatie

+  Constante focus op de 
ontwikkeling van de modelleur

+  Meer inzicht in kennisniveau 
van de modelleur

+  Effi ciëntere werkomgeving 
en tijdswinst

+  Administratief gemak doordat 
alles in een abonnement zit.

Inhoud SmartModelling
Het SmartModelling abonnement bevat 10 vaste onderdelen:

Assessments

Trainingen

Smartmodelling
kennisdag

Eigen coach

Software
Persoonlijk 
ontwikkelplan

Tools

Contentmanagement
platform

Toegang
tot supportdesk

Activatie &
installatie software

Kosten
€ 599,- per maand per modelleur, bij een 1-jarig contract
€ 539,- per maand per modelleur, bij een 3-jarig contract
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Assessment
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detailleren
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9 Tip werken met BIM 
modellen + opdracht
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Vervolg Revit
basistraining

Tip voor 
annoteren

Tussentijdse evaluatie
+ herhalingsopdracht
Revit basis

Online training
viewfilters

Tip voor 
maatvoeren

Online training
werken met
worksets

Voorbeeld persoonlijk ontwikkelplan
modelleur *basic* jaar 1
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modelleur *basic*
•  De modelleur werkt zelfstandig 

aan projecten; vaak wel onder 
leiding van een meer ervaren 
modelleur

•  Heeft focus nodig om de 
basis van Revit onder controle 
te krijgen

•  Wordt telkens verder onder-
steund om de projecten zo 
goed mogelijk af te ronden om 
vervolgens stap voor stap verder 
te komen

modelleur *advanced*
•  De modelleur werkt zelfstandig, 

met hier en daar wat sturing
•  Past modelcontroles toe en 

gebruikt vaak tools om efficiën-
ter te werken

•  Kan zelf families aanpassen of 
varianten aanmaken

•  Levert een actieve bijdrage aan 
een gezamenlijk resultaat of 
probleemoplossing

modelleur *expert*
•  De modelleur kent alle ins-

en outs van Revit en BIM
•  Bouwt en beheert templates

 en bibliotheken
•  Voorziet de organisatie in 

template, families en in de 
project opzet bij complexe 
projecten

•  Analyseert huidige processen 
en ziet in waar digitalisering 
kan zorgen voor verbetering

•  Geeft vaak leiding aan minder 
ervaren modelleurs

Intake/assessment
Nadat het SmartModelling abonnement is afgenomen, zal de coach een intake en assessment afnemen met de 
modelleur. Hierbij zullen de werkzaamheden en ambities besproken worden en zal er een Revit test worden afgenomen 
om het huidige niveau te bepalen. De leidinggevende van de modelleur zal hier uiteraard ook bij betrokken worden. 
De coach werkt de bevindingen uit in een persoonlijke ontwikkelplan. Hierbij wordt gekeken op welk niveau de modelleur 
nu zit en/of waar hij naar toe kan groeien.

Aan de hand van het niveau, maar ook de werkzaamheden van de modelleur, worden de te volgen trainingen bepaald. 
Ook welke tools benodigd zijn, worden opgenomen in het persoonlijk ontwikkelplan.

Hoe gaan we te werk? 

Modelleur
*basic*

Modelleur
*advanced*

Modelleur
*expert*

Van start (maand 1 - 6)
Itannex zorgt ervoor dat de software 
en tooling op de juiste manier 
geïnstalleerd zijn. De eerste klassikale 
training wordt gevolgd en middels 
diverse tips en online trainingen zal 
de ontwikkeling snel van start gaan. 
De eerste resultaten worden al gauw 
merkbaar, wat een positief effect zal 

hebben. De leidinggevende zal 
gedurende het jaar ook regelmatig 
betrokken worden vanuit Itannex.

Tussentijdse evaluatie
Na een half jaar zullen we een korte 
evaluatie doen en kijken we waar de 
modelleur staat ten opzichte van het 
begin.

Tweede half jaar (maand 7-12)
In het tweede half jaar start er weer 
een klassikale training, aangevuld 
met online trainingen en tips. 
Ondertussen is er veel kennis 
opgedaan en bewaakt de coach de 
voortgang. Het blijvend ontwikkelen 
en innoveren wordt onderdeel van 
het karakter van de modelleur.
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MODELLING

+31 (0)88 872 00 00

info@itannex.com

Meer weten?
Wilt u meer weten over 
SmartModelling? Neem dan 
telefonisch of per mail
contact met ons op.

De supportdesk staat klaar
Om uw modelleur zo goed mogelijk te 
ondersteunen tijdens het BIM project, 
mag er telefonisch en via ons 
klantenportaal gebruik worden 
gemaakt van onze supportdesk, als er 
vragen of problemen zijn over de 
software.

SmartModelling kennisdag
Eens per jaar organiseren wij een 
kennisdag voor BIM modelleurs. Deze 
dag bestaat uit diverse kennissessies 
en workshops om ze meer inzichten 
te geven. Bijvoorbeeld over nieuwe 
technologieën en ontwikkelingen in 
de markt. Zo gaan we samen voor een 
nog mooier resultaat.

Eindevaluatie
Aan het einde van het jaar zal er een 
gesprek zijn om het jaar te evalueren 
en vooruit te kijken naar het volgende 
jaar. Een modelleur *basic* kan 
doorgroeien naar het niveau 
*advanced* om vervolgens door te 
groeien naar *expert*. Ook al blijft 
men op hetzelfde niveau, wij blijven 
er alles aan doen om de modelleur te 
helpen om nog slimmer en effectiever 
te werken.

Tweede jaar
In het tweede jaar krijgt de modelleur 
een nieuw ontwikkelplan. Deze 
bestaat weer uit een mix van alle 
onderdelen van het abonnement, 
waaronder klassikale trainingen, 
online trainingen en technische tips. 
Afgestemd op het niveau en de 
werkzaamheden volgt er een 
aanvulling of wijziging in de tools.


