
Binnen de bouwsector vangen wij diverse signalen op dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom het Bouw Informatie Model 

(BIM). Op basis van deze vragen heeft er een co-creatie sessie met toeleveranciers plaatsgevonden over de vragen die de markt 

nog heeft. Deze co-creatie sessie was de basis voor “BIM in kaart”. Een informatiepakket dat aansluit op de vragen uit de sector en 

wat bestaat uit de verschillende facetten die het BIM-vraagstuk kent. 

BIM IN KAART

HET GEZAMENLIJKE PAKKET

Het BIM in kaart pakket bestaat uit twee verschillende onderdelen die zowel apart van elkaar als gezamenlijk kunnen worden 

afgenomen. Beide onderdelen springen in op de verschillende behoeften en verdiepingen die ontstaan binnen het BIM-vraagstuk. 

1) BIM-LANDSCHAP IN KAART

Met het rapport ‘BIM-landschap in kaart’ ontvang je een uitgebreid en diepgaand beeld van het BIM-speelveld: welke systemen 

zijn er? Welke definities worden gehanteerd? Welke partijen zijn op dit moment waar mee bezig? Wat is de samenhang? Wat 

wordt de toekomst? Na het lezen van dit rapport kent BIM voor jou geen geheimen meer. Dit rapport is in samenwerking met 

STABU ingevuld.

2) BIM TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van BIM? Dit onderzoeksrapport heeft een uitgebreid onderzoek onder archi-

tecten, aannemers en installateurs als basis. Het brengt hun houding en gedrag op het gebied van BIM in kaart zodat je hier op 

de juist manier op in kan springen: wat is de mate van bekendheid van BIM? Op welke gebieden zijn deze uitvoerende partijen 

momenteel zelf al actief? Het rapport ‘BIM Trends en Ontwikkelingen’ legt bloot in welke trends en ontwikkelingen je moet inves-

teren. Zo weet je zeker dat je straks de boot niet mist.



BIM IN KAART

KOSTEN

Basispakket

1) BIM-landschap in kaart €   295

2) BIM Trends en Ontwikkelingen € 2.500

Abonnees van BouwKennis met een Basis- of Pro-pakket ontvangen 10% korting.
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