BIMscan voor Installatietechniek
BIM FILOSOFIE ALS ONDERLEGGER
Een BIM (Bouw Informatie Model) stelt bedrijven in de bouwkolom door middel van het digitaal
opslaan, delen en beheren van relevante bouwinformatie in staat efficiënt met elkaar samen te
werken en faalkosten tot een minimum te beperken. Hiermee is BIMmen veel meer dan 3D tekenen
en gaat het echt om informatiebeheer en optimalisatie van processen waarbij rollen veranderen. Het
speelveld van het projectteam wordt anders en dat vraagt ook andere vaardigheden. Met een BIM
heb je een instrument in handen dat je helpt het nieuwe spel in de bouw -en installatiebranche
effectief te spelen. Maar behalve een instrument is een BIM vooral integraal samenwerken. Dit -voor
installateurs gemaakte- programma leert je de voordelen van BIM direct te gebruiken voor de
verbetering van jouw werk en jouw organisatie.
Samen met onze partner BIMpuls hebben we in de afgelopen jaren veel bedrijven geholpen om
zowel hun BIM processen als hun team slimmer en echt beter te maken. Deze ervaringen hebben wij
gebundeld in de BIMscan. Door middel van een gesprek van maximaal 2 uur wordt de scan
afgenomen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie en ontwikkelpotentieel. Dus
geen e-learning met veel theorie die je zelfstandig doorloopt, maar gewoon praktisch met elkaar aan
de slag!

TOTAALBENADERING
Een goede BIMplementatie gaat verder dan een nieuw softwaretool gebruiken. Om BIM echt voor je
te laten werken, dien je op verschillende onderwerpen die organisatie en jezelf te ontwikkelen. In de
samenwerking tussen BIMpuls en BIM Creators gebruiken we hiervoor de zes bouwstenen, te weten;
•
•
•
•
•
•

BIM visie
Structuur (onze processen)
Technologie (ons gereedschap)
Mensen (onze vaardigheden)
Cultuur (onze manieren)
Leiderschap

Deze bouwstenen zijn de basis van elke BIM-transitie. De BIMscan geeft inzicht in de volwassenheid
van de organisatie en de vakmens(en). De uitkomst van de BIMscan geeft richting waar de
organisatie en de medewerkers staan op de verschillende bouwstenen en waar het
ontwikkelpotentieel ligt.

PROGRAMMA DAT JOU DIRECT WAARDE OPLEVERT
Eén van onze medewerkers neemt de BIMscan af, om vervolgens samen, te bepalen welke doelen er
zijn voor de organisatie en welke verbeterstappen daarbij horen. Samen wordt er een (actie)plan
gemaakt wat de volgende stappen zijn om BIM goed te implementeren.
Daarna gaan we in compacte workshops direct in jouw praktijksituatie aan de slag en helpen we
vervolgens op je werkplek om het geleerde toe te passen en uit te bouwen.
Om dat te bereiken, betrekken we altijd jouw directe collega’s in het leerproces. Zij vormen immers
jouw werkomgeving. Daarmee hebben ze enorme invloed op het kunnen toepassen van wat je leert.
Dan hebben jullie namelijk dezelfde basiskennis en kan je elkaar dagelijks stimuleren om de
toepassing wat je hebt geleerd tot je tweede natuur te maken.

VOOR WIE IS DIT PROGRAMMA?
Het programma is voor iedereen, het programma staat open voor iedere directeur/eigenaar of
leidinggevende om de mogelijkheden en meerwaarde van de BIMplementatie na de BIMscan te
kunnen ervaren.

HOEVEEL TIJD KOST HET?
We voeren de BIMscan in 2 compacte sessies van maximaal 2 uur uit, waarin we de meting doen, de
uitkomsten met elkaar analyseren en samen een (actie)plan maken. Daarin begeleiden we je
desgewenst op je werkplek om tot concrete acties over te gaan.

INVESTERING
Hoeveel je investeert is afhankelijk van de omvang van het programma, zoals we dat met elkaar
samenstellen. Nieuwsgierig? Neemt gerust contact op met Maartje Luksemburg:
maartjeluksemburg@bimcreators.nl of bel 06-22464886.

