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Beginnen of stappen zetten met BIM? Vaak starten bedrijven met 

de aanschaf van een 3D modelleerpakket, wat clash software 

en beginnen maar! Maar al te vaak komen ze dan bedrogen uit. 

Want BIM is niet alleen maar software, het draait juist om de 

werkmethodiek mét die software en daar moet je ook de mensen in 

meenemen! Wij vertellen je in deze whitepaper graag wat in onze 

visie de drie belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle BIM 

implementatie zijn!

Om te beginnen draaien we het proces helemaal om. Start niet met techniek, 

maar begin met degene die gaat werken met de techniek: de mens. Vervol-

gens kijken we naar het proces, hoe wordt er nu gewerkt en wat is de ge-

wenste situatie? Tot slot matchen we daarbij de techniek en software, welke 

tools zijn er nodig om dit proces uit te kunnen voeren? We laten je graag 

inzien hoe je de drie belangrijkste ingrediënten (mens, proces en techniek) 

optimaal op elkaar kunt laten aansluiten voor een succesvolle BIM imple-

mentatie of digitale transitie.

Onze consultant aan het woord

Martijn Meenink is al jarenlang 

consultant bij Itannex en in 

die hoedanigheid heeft hij vele 

bedrijven succesvol geholpen met 

digitale transities. Hij deelt graag de 

drie belangrijkste ingrediënten voor 

een succesvolle BIM implementatie 

met jou! Maar hij laat ook zien wat 

de valkuilen en succesfactoren zijn. 

Doe er je voordeel mee!
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De drie ingrediënten ‘mens, proces en techniek’ zijn enorm met elkaar verweven, echter alles start in onze ogen met 

de mens. Als je de mens niet meekrijgt in een verander- of innovatietraject, kun je erop rekenen dat je niet zal slagen. 

Het is het meest essentiële element in het geheel. Want iedere verandering start met het ‘ontdooien’ van mensen, 

door ze klaar te maken voor verandering en het urgentiebesef te verhogen. Vervolgens voeren we de verandering door 

en dan ‘bevriezen’ we deze, zodat we er zeker van zijn dat een verandering permanent wordt. Maar hoe ga je de mens 

dan meekrijgen in een verander- of innovatietraject? Daarvoor bieden wij je een aantal mooie handvatten!

Mensen vormen de basis, het hart van je organisatie. Samen volgen deze mensen een proces, die ervoor zorgt dat een 

bepaalde dienst of product wordt geleverd. Om dat proces te volgen gebruik je techniek. En die moet weer afgestemd 

zijn op de mens, op hoe de mens (samen)werkt. En dat is precies de reden waarom de mens centraal moet staan bij 

een succesvolle BIM implementatie. Vroeger waren we vaak bezig om te innoveren op gebied van techniek en werd dat 

ook als startpunt genomen. Op basis van de technologische innovatie werd een bedrijfsproces enigszins geherstructu-

reerd en daarna pas naar de mens gekeken. 

Wij adviseren om te werken volgens een bedrijfskundige benadering, want dat werkt veel beter dan de houding “ik 

heb een tool en die lost alles op!”. Je hebt te maken met het ‘willen, weten en kunnen’ van de mens. Je kunt iemand 

namelijk wel een tool geven, maar de kans dat je dan één van de volgende antwoorden terugkrijgt is groot:

• “Ik begrijp niet hoe die werkt.”

• “Het is niet de goede tool.”

• “Hoe moet dit in mijn proces passen?”

• “Ik wil het niet gebruiken.”

Afbeelding: door mens, proces en techniek optimaal op elkaar te laten aansluiten kom je tot een optimaal resultaat!

Ingrediënt 1 Mensen
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Maar hoe moet het dan wel? 

Bij iedere verandering is het belangrijk om bij de mensen 

bewustzijn te creëren waarom dit noodzakelijk is. Vervolgens 

moeten rollen en verantwoordelijkheden worden neergezet 

en een visie, zodat er een gemeenschappelijk beeld ontstaat 

welke richting het bedrijf op gaat. Daarvoor leren wij altijd 

eerst de organisatie kennen. De bedrijfscultuur is enorm be-

langrijk in een verandertraject. Aan de hand van een vragen-

lijst met diverse thema’s krijgen we een breed beeld van het 

bedrijf. Denk hierbij aan thema’s zoals:

• Organisatiecultuur

• Procesaanpak

• ICT-structuur, mate van digitalisering  

en datamanagement

• Veranderbereidheid

Deze vragen stellen we in alle lagen van het bedrijf, zowel op 

directie- en managementniveau, als op uitvoerend niveau, 

maar ook binnen (op kantoor) en buiten (op de bouwplaats). 

Zo krijgen we echt een representatief beeld van de organi-

satie. Na een dergelijke vragenronde gaan we face to face 

het gesprek aan met een aantal mensen, met de ingevulde 

vragenlijsten als input. We laten ons hierbij altijd leiden door 

wat de organisatie wil, maar we merken dat het helpt als 

een externe partij een onafhankelijk advies geeft. Vaak wordt 

het advies dan beter geaccepteerd door medewerkers. We 

gebruiken hiervoor vaak het ‘willen/weten/kunnen’ model, 

om visueel te maken waar problemen, valkuilen, uitdagingen 

en verbeterpunten liggen. Gedurende dit traject brengen we 

de huidige en gewenste situatie in kaart. 

Voorbeelden van uitdagingen
Een verandering gaat niet zonder slag of stoot. 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van 

mens-gerelateerde uitdagingen die we tegen zijn 

gekomen in organisaties:

• “Ik ben hier al 10 jaar mee bezig, het kost 

heel veel energie dus ik heb het losgelaten. 

Eigenlijk ben ik lamgeslagen doordat er niets 

mee gedaan werd.”  

Geen motivatie om te veranderen

• “We hebben nooit tijd om naar de bouw-

plaats te gaan, maar het wordt wel van ons 

verwacht in deze functie.”  

Verschillende verwachtingspatronen

• “We zijn klein begonnen als familiebedrijf, 

maar inmiddels heel groot geworden. Het 

gevoel van familiebedrijf behouden lukt ons 

niet altijd.” Bedrijfscultuur

• “We hebben meerdere vestigingen, door 

overnames zijn we groter geworden. Eigen-

lijk zijn we nog steeds losse bedrijven, want 

iedereen heeft een ander werkproces.”  

Geen standaard werkwijze

• “Ik werd niet gehoord, terwijl ik een hele 

duidelijke visie heb over dit onderwerp. 

Schijnbaar komt mijn manier van communi-

ceren niet over.”  

Miscommunicatie, ruis op de lijn
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Als organisatie ben je bezig met één of meerdere processen, dit 

is de kern van je bedrijf. Het is belangrijk om te weten hoe dit 

proces in elkaar steekt. Dit doen we door vragen te stellen aan 

diverse medewerkers in de keten van dit proces, zoals:

• Wat doe jij als persoon in dit proces?

• Wat heb jij nodig? 

• Hoe sluit dit aan op degene voor jou en na jou in het proces? 

• Welke input krijg je en hoe lever jij het aan?

Voor een organisatie is het echt noodzaak om de eigen 

workflow in kaart te hebben. De workflow visualiseren werkt 

hierbij heel goed. Dit geeft zowel intern als extern heel veel 

inzicht voor een organisatie. Hier heb je niet alleen in een BIM 

implementatietraject iets aan, maar op veel meer vlakken. 

Wij adviseren altijd om de werkwijze van het bedrijf goed in 

kaart te brengen. Zo komen mensen die al 10 jaar met elkaar 

samenwerken er pas op dat moment achter wat de ander 

eigenlijk doet en hoeveel werk er vaak dubbel wordt gedaan. Door 

alles in kaart te brengen, komen we direct tot een projectaanpak 

om een efficiëntieslag te maken. Bijvoorbeeld dat je met minder 

mensen hetzelfde werk kunt doen, of effectiever kunt werken 

waardoor je meer werk in minder tijd kunt verrichten. 

Ingrediënt 2 Het proces

Voor wie?

Een BIM implementatie of digitale transitie is 

eigenlijk voor iedere organisatie interessant. 

Want er is altijd wel een efficiëntieslag te 

maken. 

Bij grote organisaties is vaak meer tijd en 

ruimte voor een goede BIM implementatie, 

door de bedrijfsgrootte zijn ze flexibeler 

en kunnen ze mensen hiervoor vrijmaken. 

Daartegenover staat dat in kleine organisaties 

de impact van een succesvolle implementatie 

eerder meetbaar en zichtbaar is. 

Kortom, of je nu groot of klein bent, er is altijd 

iets te verbeteren. En vergeet dan niet om de 

verbeteringen die je doorvoert en successen 

die je behaalt met elkaar te delen en te vieren. 

Dit inspireert mensen binnen je organisatie om 

hiermee verder te gaan en mensen van buiten 

je organisatie om ook te veranderen!
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De techniek is het laatste ingrediënt, waar we pas naar 

kijken als we mens en proces goed in kaart hebben 

gebracht. Het uitgangspunt van dit ingrediënt is dat de 

techniek faciliteert aan de mens en het proces.

Daarvoor moet vaak eerst een onderliggende 

grondoorzaak van een probleem worden opgelost. 

Meestal ligt die meer bij de mens en het proces.

Ondertussen creëren we een voedingsbodem en 

draagvlak voor de nieuwe oplossingen en pas dán gaan 

we de juiste techniek implementeren. 

Het draagvlak en het nut van een oplossing moet 

duidelijk zijn voor de mensen. Want als mensen druk zijn 

met projecten gaan ze direct weer terug naar de orde van 

de dag en is de verleiding groot om op de oude manier 

te blijven werken. Daar leggen we dus echt de focus op 

in een traject, zorgen dat mensen de nieuwe techniek en 

werkmethode omarmen. Zo kunnen we daarna de focus 

kunnen leggen op het continu blijven verbeteren van het 

proces. 

Ingrediënt 3 De techniek

Wat lost het op?

Het is eigenlijk best logisch dat veel bedrijven starten 

met de techniek bij een BIM implementatie, omdat 

het veel problemen kan oplossen of een proces effici-

enter kan maken. Maar zonder de ingrediënten mens 

en proces zal het nooit een succesvolle implementatie 

worden. 

Wat kan techniek oplossen?

• Faalkosten verminderen; voorkomen van verspil-

ling of dubbel werk, dat iets gewijzigd wordt wat 

nog meer werk creëert dan de wijziging oplost

• Kwaliteit verhogen; er is meer tijd voor afstemming 

en dit proces is gemakkelijk in te richten.  

• Evalueren van projecten; automatiseren en moni-

toren, zodat ieder project op dezelfde manier kan 

worden geëvalueerd. Zo wordt het proces meetbaar 

en overdraagbaar. 
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Wat maakt onze aanpak succesvol?

Maar wat zorgt er nu voor dat een BIM implementatie 

succesvol is en hoe kun je dit meetbaar maken in je 

organisatie? Wij hebben drie punten voor je op een rijtje 

gezet:

• Bewustwording in jouw organisatie: Hoe gaat het nu 

en wat vinden we daarvan?

• Betrokkenheid: Hoe kunnen we dat beter doen?

• Mate van draagvlak: Als er twee mensen willen 

pionieren, maar 30 hebben er geen zin in dan gaat 

het zeker niet lukken. Wij zetten een vragenlijst 

onder veel meer mensen uit dan we interviewen, om 

direct een gevoel van betrokkenheid te creëren en 

dus meer draagvlak voor verandering.

Al deze drie punten verwijzen grotendeels naar het 

eerste ingrediënt, de mens. Precies de reden waarom dit 

ingrediënt op nummer 1 staat. 

Om te zorgen voor een succesvolle implementatie zijn 

er nog een aantal belangrijke factoren, waar je je goed 

bewust van moet zijn:

• Zorg dat je een aantal kartrekkers/ pioniers hebt, die 

het snel succesvol willen maken maar die dit ook 

willen delen. 

• Maak een team dat successen viert, laat mensen 

onderdeel uitmaken van de verandering. Want 

mensen willen graag bij het winnende team horen. 

• Plezier maken werkt aanstekelijk, veranderen kan 

namelijk ook een feestje zijn!

Hoe lang duurt een verandertraject?

Dat hangt er echt vanaf hoe groot een project is, gaat 

het om het hele bedrijfsproces of slechts een onderdeel 

daarvan? Een verandering heeft in ieder geval altijd 

tijd nodig om te ‘wortelen’, dus we trekken hier altijd 

minimaal 6 maanden tot een jaar voor uit. 

Maar als het gaat om een groter proces, dan kan het wel 

een driejarenplan zijn. Bovendien is het afhankelijk van 

een aantal factoren, zoals:

• Hoeveel stappen heeft een organisatie zelf al gezet en 

hoe hebben ze dat ervaren?

• Hoe conservatief is een organisatie?

Bovendien is het ook niet altijd wenselijk om persé iets te 

verbeteren, een verandering moet niet plaatsvinden om 

het veranderen. En daar kijken wij altijd kritisch naar.
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De valkuilen
waar moet je op letten bij een BIM implementatie?

Na het delen van de drie belangrijkste ingrediënten voor een succesvolle BIM implementatie, ge-

ven we je ook graag nog even mee waar je op moet letten. We nemen je mee in de meest voorko-

mende valkuilen die we in dergelijke trajecten tegenkomen. 

• De impact van een verandering is veel groter dan vooraf gedacht werd. 

• Mensen grijpen snel terug op oude gebruiken en daar wordt dan ook ruimte voor gegeven. Het is soms te vrijblij-

vend, mensen spreken elkaar er niet op aan en de optimalisatie verwatert. 

• Een proces of werkmethode wijzigen is vaak een hoge drempel, te hoog om overheen te stappen. Kijk eerst naar 

jezelf, zet kleine stappen. Denk maar eens na als je op de hoge duikplank staat, heel veel mensen durven dan niet 

te springen terwijl ze prima kunnen zwemmen. En dat is precies waar wij als Itannex in kunnen ondersteunen.

• Smeed het ijzer als het heet is! Het momentum dat we creëren tijdens een BIM inventarisatie en de presentatie van 

de adviezen en het vervolg gaat vaak verloren, omdat de opvolging te lang duurt. Het management moet dan nog 

beslissingen maken, waardoor het moment weg is. 

• Betrokkenheid en commitment ontbreekt nog wel eens, doordat er geen doelen worden gesteld. Zonder doelen 

geen resultaat en dan zie je dat mensen achterover gaan leunen. 

• De bouw is een conservatieve wereld met veel techneuten, allemaal doeners. Houd rekening met de karkatereigen-

schappen van mensen in je bedrijf bij het doorvoeren van een verandering. 

Heb je als organisatie inspiratie opgedaan voor een succesvolle BIM implementatie, maar denk je dat je nog 

wel een zetje in de rug kunt gebruiken? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via

info@itannex.com of 088 - 872 00 00


