
Gebiedsmanagers maakt vanaf de initiatieffase actief gebruik van een eigen Building Information 
Management systeem (BIM). Wij beschikken over actuele kennis om onze opdrachtgevers vanaf de 
eerste stappen bij gebiedsontwikkelingen en reconstructies de voordelen van BIM praktisch toe 
te laten passen. Daarnaast biedt onze aanpak ook voordelen in het ontwerpproces en in de 
realisatie- en opleveringsfase!

BUILDING INFORMATION MANAGEMENT SYSTEEM

BIM wordt ons inziens nog teveel geassocieerd met (ingewikkelde) 3D modellen tbv. visualisaties en 
gedetailleerd ontwerpen. Dit zijn weliswaar de herkenbare toepassingen vanuit de utiliteitsbouw, de GWW 
sector vraagt echter om een meer pragmatische benadering, die recht doet aan het efficiënt omgaan met 
alle (openbare, gebiedsgerichte en projectgebonden) informatie (meer dan ontwerptekeningen), en leidt tot 
verbetering van de projectbeheersing. Gebiedsmanagers heeft hiervoor het praktische antwoord!

Onze ervaring is dat veel faal- en 
projectbeheersingskosten ontstaan door gebrek 
aan actuele informatie, danwel relatief veel geld 
en moeite gestoken moet worden in het delen van 
deze informatie. Door toepassing van BIM worden 
faal- en projectbeheersingskosten gereduceerd 
en is actuele informatie altijd voor iedereen 
beschikbaar. Door juist in het begin van het project 
beschikbare informatie goed te ontsluiten, wordt 
een prima basis gecreëerd voor een soepel en 
transparant proces met de mogelijkheid tot goede 
risico analyses. Tevens is het ook eenvoudiger om 
informatie actueel te houden. 

BIMVOOR GEBIEDSMANAGERS IS 
DE REALITEIT



WEBBASED GIS-PORTAAL

Gebiedsmanagers maakt gebruik van een webbased GIS-portaal, waar alle essentiële projectinformatie 
op een heel gebruiksvriendelijke manier opgevraagd kan worden. Alle relevante openbaar digitaal 
toegankelijke informatie (PDOK) is met één muisklik beschikbaar. Maar ook nieuw aangereikte 
informatie (vooronderzoeken, metingen etc) worden direct in het portaal verwerkt. Hierdoor zijn alle 
projectbetrokkenen snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Omgevingsmanagement (communicatie, 
bewaken vergunningen etc) is geïntegreerd.

Daarnaast kan met diverse CAD-tools (AutoCAD 3D/Revit etc.) een visualisatie van het project gemaakt 
worden. Een optimalisatie van de grondbalans kan perfect op basis van 3D uitgevoerd worden. Juist in het 
voortraject kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden om bijvoorbeeld risico’s te reduceren, 
samenhang projecten te bezien en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

EISEN MANAGEMENT TOOL

Wij leggen de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen van opdracht gever en stakeholders 
helder vast. Wij gebruiken hiervoor onze eigen eisenmanagement tool gebaseerd op relatics. Tijdens de 
uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle 
uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen. In combinatie met het GIS-Portaal een unieke combinatie van 
beschikbare gegevens en inzicht in uiteindelijke doelen en aan te houden eisen.

In de realisatiefase kan de opdrachtnemer zijn opleverdossier (inmetingen, keuringsrapporten etc.) perfect 
aanhaken op het GIS Portaal. Terugleveringen op basis van BGT/IMGeo kunnen vastgelegd worden. 
Moeizame, langdurige oplevertrajecten behoren hiermee tot het verleden.

Op basis van bovengenoemde aanpak is elk project van vandaag 
geholpen met een goede BIM aanpak. Met aantoonbaar lagere 
kosten in de projectbeheersing. We vertellen u graag meer! 
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