Aan de deelnemers van het RAAK-onderzoeksprogramma
‘Ketenintegratie: ICT als vehikel voor een sterk MKB in een
veranderende bouwwereld’

Amsterdam, 16 januari 2013

Geachte heer of mevrouw,
Langs deze weg willen wij u graag uitnodigen voor een seminar waar de resultaten gepresenteerd
zullen worden van het RAAK onderzoek. Naast het onderzoek zullen er lezingen worden verzorgd
door Rijkswaterstaat, Bohemen Projectontwikkeling, Iter Fidelis en Powerhouse Company. Dit
seminar vindt plaats op de Hogeschool van Amsterdam op 27 februari a.s. van 13:00 tot 17:00 onder
de titel ‘BIMming Business’.
Het afgelopen half jaar is er in samenwerking met verschillende bedrijven hard gewerkt aan nieuwe
onderzoeksvragen. Onderstaand een kort overzicht van de afgeronde en huidige
onderzoeksonderwerpen en het programma van het seminar.
Onderzoeksresultaten
In de eerste fase (eerste helft van 2012) van dit onderzoek zijn de belangrijkste en urgente
kennisvragen van het MKB uitgewerkt in het onderzoeksprogramma BIMming Business. Speerpunten
in de deze fase waren:de koppelingen met verschillende bouw-ict software en het werken met openstandaarden, de stap voor bedrijven om over te gaan op 3D modelleersoftware en BIM en het laatste
aspect uit fase 1 was de woningconfigurator, waar naar een juiste toepassing werd gezocht om BIM
in te zetten.
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Momenteel wordt in de 2 fase onderzoek gedaan naar renovatie en BIM: het MKB kan nog een slag
maken op het gebied van renovaties van de woningbouwprojecten uit de jaren zestig, zeventig en
tachtig.
De ontwikkelingen van de bouw-ict vragen bij contractuele bouwstukken als het bestek de aandacht.
Daartoe wordt in het onderzoek naar kwalitatieve informatiespecificatie gekeken of het bestek
opgenomen kan worden in het informatiemodel. Zo zal er een hoogwaardig communicatiemodel
ontstaan wanneer de kwalitatieve technische informatie binnen het bouwproject wordt gezien als
een groeidocument in het ontwerpproces.
Ook is er een begin gemaakt voor een onderzoek naar uitsplitsing van de informatiebehoeftes bij
woningbouwcoöperaties voor het beheer en onderhoud. Dit zal in de derde fase verder worden
onderzocht.
Gesprekken en interviews met bedrijven hebben geleid tot nieuwe kennis op het gebied van bouwict voor het MKB waar op 27 februari aandacht aan besteed zal worden.
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Seminar BIMming Business
Het programma is als volgt:
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00

14:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
Locatie:

- Inloop
- opening
- presentatie onderzoeken
- review op onderzoek door Hét Facilitair Bureau
- Stefan Prins namens Powerhouse Company
- Sander Sieswerda namens Iter Fidelis
- pauze
- Stan Roestenberg namens Bohemen Projectontwikkeling
- Ben Spiering namens Rijkswaterstaat
- toelichting advies MKB & HvA
- afsluitende borrel
Auditorium van Gebouw Leeuwenburg
Hogeschool van Amsterdam
Weesperzijde 190

U kunt zich snel en eenvoudig aanmelden voor dit seminar op: www.bimmingbusiness.nl hier vindt u
ook de overige informatie. Wanneer u vragen heeft kunt u ons ook via deze website bereiken.
Tot slot: indien u in uw omgeving mensen kent voor wie dit seminar ook interessant kan zijn,
verzoeken wij u hen daarop te willen attenderen.
In de hoop u op 27 februari te mogen verwelkomen,
met vriendelijke groet,
Mede namens lector Willem Verbaan,
Leander van der Voet
Projectleider BIMming Business
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