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De bouw is door verschillende technieken volop 

aan het veranderen en ontwikkelen. Om innova-

ties succesvol te maken, is het belangrijk dat elk 

bedrijf met deze veranderingen om kan gaan. 

Daar sluit de gedachtegang van The New Buil-

ders ook bij aan. 

De werkmethodiek Bouw Informatie Modelle-

ring (BIM) is één van deze ontwikkelingen die 

de bouw blijvend innoveert. Elke organisatie die 

zich in de waardeketen van de bouw bevindt, 

krijgt in meer of mindere mate met BIM te ma-

ken. Daarom is het belangrijk dat u zich op deze 

verandering voorbereidt. Maar wat is BIM en wat 

betekent dit voor uw organisatie? Waar hebben 

uw bouwpartners het over en waarom zien hun 

processen er zo anders uit?

BIM4ALL B.V. helpt organisaties bij het begrijpen en het 
toepassen van BIM binnen de organisatie. Met behulp van 
verschillende BIM-gerelateerde trainingen, workshops en 
opleidingen leren wij u en uw werknemers omgaan met de 
veranderingen op het gebied van zowel het proces als de 
benodigde software.

In de workshop “BIM en het nieuwe bouwen” vertellen wij 
u tijdens een interactieve sessie de ins en outs van BIM. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken we wat u 
niet, maar vooral ook wel moet doen en wat er voor nodig 
is om BIM succesvol toe te passen binnen uw organisatie.

Resultaat
U leert welke kansen BIM biedt, raakt geïnspireerd door 
de mogelijkheden, samenwerkingsvormen, manieren van 
het delen van informatie en bovenal hoe BIM toegevoeg-
de waarde biedt voor uw specifieke organisatie. 

Door deze interactieve workshop samen met uw collega’s 
te volgen, creëert u draagvlak en bepaalt u een helder 
gezamenlijk vertrekpunt voor het realiseren van uw doel-
stellingen op de korte, middel en lange termijn en welke 
mensen en middelen er benodigd zijn om deze daadwer-
kelijk waar te maken.  



Doelgroep
Deze BIM-workshop door BIM4ALL, is bedoeld voor alle 
organisaties in de waardeketen van de bouw die beter 
willen leren werken met BIM om zo hun bedrijf verder te 
ontwikkelen voor een blijvend veranderende toekomst. 
Dit zijn onder andere opdrachtgevers, architecten, 
aannemers, installateurs, constructeurs, onderaannemers 
en toeleveranciers. Samen met u (en uw bouwpartners) 
maken wij een programma dat aansluit op de wensen en 
behoeften van uw bedrijf.

Inhoud
Waarom zou u BIM willen toepassen en waarom doen 
al zoveel andere bedrijven dit? Wij leggen u en uw 
medewerkers tijdens deze interactieve workshop de 
mogelijkheden én onmogelijkheden uit, op een praktische 
manier en aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
Daarnaast presenteren wij u onze visie en de laatste 
trends & ontwikkelingen op het gebied van ICT in de bouw. 

Kosten en locatie
De workshop wordt op een door u te bepalen locatie 
verzorgd en kan in overleg ook op de locatie van BIM4ALL 
plaatsvinden. De kosten voor deelname bedragen € 1.500,- 
per organisatie met een groepsgrootte van maximaal 12 
personen, exclusief BTW, locatiekosten en catering. De 
workshop duurt 3,5 uur en is op werkdagen tussen 09:00 
en 19:00 uur in te plannen. 

Spreekt dit u ook aan?
Meer informatie of direct aanmelden? Neem contact 
op met Manon Grobben via 0548 37 67 97 of stuur een 
email naar: m.grobben@bim4all.com.
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Waarom zou u BIM willen toepassen 
en waarom doen al zoveel andere 
bedrijven dit? 


