
BIM volwassenheid in wegontwerp projecten 

Een onderzoek naar het BIM volwassenheidslevel in wegontwerp projecten van Arcadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor thesis: Martijn Scheltes 

9 februari 2015 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

Bachelor thesis 

Oktober 2014 – februari 2015 

 

Auteur: 

Martijn Scheltes  
Student Civiele techniek 
S1259296 
 

Opdrachtgever: 
 
Arcadis 
Piet Mondriaanlaan 26 
3812 GV Amersfoort 
 

Begeleiders Universiteit Twente 
 
Dr. H. Voordijk 
Faculteit Construerende Technische Wetenschappen 
Vakgroep Construction Management and Engineering 
 
Ir. S. Siebelink 
Faculteit Construerende Technische Wetenschappen 
Vakgroep Construction Management and Engineering 
 
 

Begeleider Arcadis 

Ir. G.M. Kluis 
System Engineer – Adviesgroep Wegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.”  
 
[John Maxwell] 



iii 
 

Management samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd bij Arcadis, dit is één van de grootste advies-, ontwerp-, projectmanagement en 
ingenieursorganisaties van Nederland. Arcadis wil zo efficiënt en effectief mogelijk met geautomatiseerde 
en geïntegreerde informatie systemen werken. Het werken volgens een BIM gedachtegang kan dit proces 
ondersteunen. Een BIM volwassenheidsmodel geeft weer in hoeverre een project of organisatie efficiënt en 
effectief met de informatie systemen omgaat. Dit wordt gemeten in volwassenheidslevels, deze gaan van nul 
(laag) tot drie (hoog). De Adviesgroep Wegen van Arcadis heeft een BIM doelstelling opgesteld voor 2015, 
hier is de hoofdvraag van dit onderzoek op gebaseerd. De hoofdvraag luidt: 
 
“Welke acties moet Arcadis ondernemen om het werkproces voor alle wegontwerp projecten op BIM level 1 te krijgen en een 
aantal op BIM level 2?” 

 
Ontwikkeling BIM volwassenheidsmodel 
Er bestaan meerdere BIM volwassenheidsmodellen, Arcadis hanteert het model van Bew en Richards 
(2008). Na een analyse van dit model blijkt dat het model enkel uit technische criteria bestaat. BIM zoals het 
bekend is vandaag de dag is echter meer dan een technisch proces, zo ziet Arcadis dat ook. Aangezien het 
Bew-Richards model gehanteerd wordt binnen heel Arcadis is er geen ander model gekozen maar is er een 
aanvulling gedaan op het huidige Bew-Richards model. Deze aanvulling is in vijf stappen opgezet. 
 

- Aan de hand van vier criteria worden er BIM volwassenheidsmodellen geanalyseerd.  
- Van elk gekozen model worden de criteria en groeperingen bepaald. 
- Er wordt gekeken welke criteria en groeperingen als aanvulling zullen dienen op het Bew-

Richards model.  
- Veel volwassenheidsmodellen hebben een verschillend aantal levels. Het Bew-Richards model 

heeft er vier (0-3) maar een ander heeft er bijvoorbeeld tien. Voor alle gekozen modellen 
worden de levels teruggebracht tot een aantal van vier, zodoende kunnen de modellen als 
aanvulling dienen op het Bew-Richards model. Ook de inhoud per criterium wordt dus terug 
gebracht naar vier levels.  

- Het ontwikkelde Bew-Richards model 2.0 wordt gevalideerd. 
 
Huidig volwassenheidslevel 
Samen met enkele wegontwerpers is bepaald met welke disciplines een wegontwerp project grote 
raakvlakken heeft. Al deze disciplines zijn in kaart gebracht en met medewerkers die veel aan wegontwerp 
projecten hebben gewerkt is een interview gehouden. In deze interviews is het volwassenheidslevel voor elk 
criterium van het Bew-Richards model 2.0 bepaald.  
Het resultaat van de interviews is dat van alle 22 criteria er voor alle wegontwerp projecten 15 criteria gelijk 
of hoger gescoord hebben dan de doelstelling, voor een aantal wegontwerp projecten hebben er 5 criteria 
gelijk of hoger gescoord dan de doelstelling. Enkele belangrijke resultaten waarom de scores niet hoger zijn: 
 

- De concrete betekenis van BIM voor het takenpakket van de werknemers is nog onvoldoende 
bekend. Dit komt grotendeels doordat er een BIM visie en doelstelling ontbreekt in de 
wegontwerp projecten 

- Wanneer proces afspraken wijzigen wordt dit niet generiek bekend gemaakt in het project. 
- Er wordt actief getracht te werken aan de hand van de BIM gedachtegang. Dit gebeurt echter 

enkel binnen de disciplines en niet integraal in het project, hierdoor werkt het nog niet efficiënt.  
 
Acties 2015 
Voor elk criterium is het huidige volwassenheidslevel vergeleken met de doelstelling. Het resultaat hiervan 
is zichtbaar in tabel 1. 
 
Tabel 1 Score van criteria in relatie tot doelstelling 

 

 Boven doelstelling Gelijk aan doelstelling Onder doelstelling 

Alle projecten 2 13 7 

Aantal projecten 1 4 17 
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Er ontstaat voor ieder criterium een actie die in 2015 moet plaatsvinden om de doelstelling te bereiken. 
Wanneer de doelstelling al bereikt is geeft de actie weer wat er moet gebeuren om nog verder te stijgen in 
volwassenheidslevel. De actie voor het criterium ‘data nauwkeurigheid’ is: 
 
“Voor level 2 is het nodig dat het detailniveau van de data aangepast wordt voor degene die de informatie 
nodig heeft. Zo kan informatie zonder bewerken of navragen gebruikt worden. Daarnaast is het nodig om 
een koppeling te maken of een link te creëren tussen de (output van) data, hierdoor worden wijzigingen in 
andere modellen verrekend of ontstaat er een melding van de wijziging..” 
 
Wanneer er voorafgaand aan een project nagedacht wordt over bovenstaande actie kunnen de criteria 
software, data nauwkeurigheid, model koppeling toepasbaarheid en topografische weergave hier ook van 
profiteren.  Alle 22 acties zijn verdeeld over zeven groepen en als er een actie in de groep plaatsvindt kunnen 
andere criteria hier ook van profiteren, zodoende kan er efficiënter gewerkt worden. Hieronder is de actie 
voor het criterium ‘up to date houden data’ weergegeven: 
 
“Binnen projecten dient net als binnen disciplines uniforme namen en coderingen gebruikt te worden. 
Anders zal level 1 niet bereikt worden. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de naamgeving dient dit 
generiek bekend te zijn voor iedereen in het project, zodoende kan level 2 bereikt worden.” 
 
Voor alle wegontwerp projecten zijn er zeven criteria die onder de doelstelling scoren. Dit zijn de criteria 
met de hoogste prioriteit want alle wegontwerp projecten moeten op level 1 komen, dit zorgt tevens voor 
een goede basis om in de toekomst een aantal wegontwerp projecten op level 2 te krijgen. De zeven criteria 
met de hoogste prioriteit zijn: 
 

- BIM visie en doelstelling   Meer duidelijkheid over BIM 

- Management ondersteuning   Concretere betekenis takenpakket vanuit projectleider 

- BIM stimulans    Meer verantwoordelijkheid voor BIM implementatie 

- Procedures    Gehele ontwerpcyclus zelfde afspraken nodig 

- Up to date houden data   Uniforme namen binnen project gebruiken 

- Grafische weergave   Meer in 3D weergeven onderling 

- Informatie uitwisseling   Meer open data beschikbaar (in 3D) 
 
Conclusie 
De BIM definitie van Arcadis wordt niet volledig gedekt door het huidige BIM volwassenheidsmodel dat 
gebruikt wordt binnen Arcadis. Er is daarom een aanvulling gedaan op het huidige model en zodoende is 
het Bew-Richards model 2.0 ontwikkeld. Aan de hand van dit model is bepaald welke acties er voor alle 22 
criteria noodzakelijk zijn om de doelstelling van 2015 te bereiken. Binnen het ontwikkelde model wordt 
aanbevolen om kleine stapjes te zetten per project om BIM minder complex te maken voor de medewerkers. 
Het denken in BIM levels moet losgelaten worden omdat dit te grote stappen zijn. Daarnaast zal de grootste 
inhaalslag in 2015 geboekt moeten worden met de groepering strategie. De BIM visie en doelstelling maar 
ook de management ondersteuning scoren namelijk nog lang geen volwassenheidslevel 1.  
Wanneer volwassenheidslevel 1 wel bereikt is lukt het zelden om ook volwassenheidslevel 2 te bereiken. De 
reden hiervoor is dat er geen link mogelijk is tussen de output van modellen of tussen de verschillende 
software programma’s. Progressie hierin maken is erg belangrijk voor een toekomstige doelstelling waarin 
volwassenheidslevel 2 volledig bereikt moet worden.  
Al met al kan er geconcludeerd worden dat de doelstelling voor 2015 nog niet bereikt is. Alle wegontwerp 
projecten op BIM level 1 lijkt haalbaar, echter dient er nog een grote stap gezet te worden om een aantal 
wegontwerp projecten op BIM level 2 te krijgen.  
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Begrip bepaling  
 
Adviesgroep:  Als werknemer bij Arcadis val je direct onder een Adviesgroep, in dit rapport wordt 

vooral de Adviesgroep Wegen aangehaald. Deze Adviesgroep valt onder een 
Marktgroep en deze Marktgroep onder een Divisie.  

 
BIM: Bouwwerk Informatie Modellen. Deze zijn geïntroduceerd bij bouwprojecten om 

efficiënt en effectief  geautomatiseerde en geïntegreerde informatie te gebruiken. 
Er zijn verscheidene definities van BIM, de definitie die Arcadis hanteert is leidend 
in dit onderzoek: ‘BIM is het proces van maken en gebruiken van één of meerdere 
(3D) object georiënteerde databases van een bouwwerk, in zijn omgeving, relevant 
voor het ontwerpen, realiseren en beheren van dat bouwwerk gedurende zijn 
levenscyclus’.  

 
BIM Volwassenheid: Dit geeft aan in hoeverre er volgens de BIM gedachtegang gewerkt wordt in een  

project of organisatie.  

 
Capability vs             Capability geeft aan hoe goed iets gedaan wordt. Volwassenheid geeft aan in  
Volwassenheid      hoeverre iets geïmplementeerd is, dit heeft niks te maken met hoe goed 
                                      het geïmplementeerd is maar of dit gebeurd is.  
 
Discipline: Een discipline is een team waarin gewerkt wordt, één of meerdere teams vormen 

een Adviesgroep. Binnen een discipline zitten medewerkers die samen aan  

projecten werken en een vergelijkbare functie hebben binnen een project. De naam  

van een discipline geeft deze functie beter weer dan de naam van de Adviesgroep. 

Divisie: De organisatie van Arcadis is opgedeeld in drie Divisies. Deze zijn onderverdeeld  

in verschillende Markt en Adviesgroepen.  

Marktgroep:  Een Marktgroep is het orgaan tussen de Divisie en de Adviesgroep. Meerdere  

                                       Adviesgroepen vormen samen een Marktgroep.  

Volwassenheidsmodel: Met een volwassenheidsmodel kan weergegeven worden in welke fase of in welk 

level van implementatie iets zich bevindt. Hier hoort een schaal bij van laag naar 

hoog al kan de grootte van deze schaal variëren. Meestal zijn het criteria waarvan 

de vordering van implementatie bekeken wordt.  

SE: System engineering is een onderdeel van een project. System engineers zorgen 

ervoor dat alle aspecten van een project samen komen. Ze kunnen dit doen door 

onder andere de eisen en functies te bepalen van een project of ze kunnen een 

system engineering model opzetten.  

Stakeholder: Een ander woord voor stakeholder is belanghebbende. Een opdrachtgever, een 

opdrachtnemer maar ook medewerkers aan het project zijn stakeholders. Het heeft 

betrekking op alle interne en externe partijen en personen die deelnemen aan het 

project.  

Volwassenheidslevel: Een volwassenheidsmodel bestaat uit verschillende fases of levels, dit wordt ook 

wel volwassenheidslevels genoemd. Een volwassenheidslevel geeft aan in hoeverre 

een criterium geprofessionaliseerd is in het project of in de organisatie. Elk 

volwassenheidsmodel heeft een bepaald aantal volwassenheidslevels die als 

weergave dienen voor de vordering van implementatie. Het woord ‘level’ staat in 

dit rapport ook veelvuldig voor het woord ‘volwassenheidslevel’.   

WVI: Wegen, Verkeer en Informatiemanagement. Dit is de naam van de Marktgroep 

waar de Adviesgroep Wegen onder geplaatst is.  



vi 
 

Figuren en tabellen  
 
Figuur 1 Organisatie structuur Arcadis ...................................................................................................................... 1 

Figuur 2 BIM volwassenheidsmodel. Gebaseerd op: Bew-Richards UK 2008 ................................................... 2 

Figuur 3 Stappenplan ontstaan Bew-Richards model 2.0 ....................................................................................... 7 

Figuur 4 IU BIM Proficiency Matrix ........................................................................................................................11 

Figuur 5 Inhoud BIMMM Siebelink criterium .......................................................................................................13 

Figuur 6 Inhoud criterium BIM visie en doelstelling……………………………………………………...…..……………...19 

Figuur 7 Bew-Richards model 2.0…………………...…………………………………………………………………...………….20 

 

Tabel 1 Score van criteria in relatie tot doelstelling ................................................................................................ iii 

Tabel 2 Overzicht volwassenheidsmodellen ...........................................................................................................10 

Tabel 3 Groeperingen en criteria Bew-Richards model ........................................................................................14 

Tabel 4 Criteria uit de IU BIM Proficiency Matrix ................................................................................................15 

Tabel 5 Criteria uit het NBIMS-ICMM ...................................................................................................................15 

Tabel 6 Criteria BIMMM ...........................................................................................................................................15 

Tabel 7 Criteria Pennstate maturity model ..............................................................................................................15 

Tabel 8 Criteria BIMMM Siebelink ..........................................................................................................................16 

Tabel 9 Overzicht groeperingen en criteria .............................................................................................................16 

Tabel 10 Groeperingen Silver et al. en dit onderzoek ...........................................................................................18 

Tabel 11 Huidige criteria ............................................................................................................................................18 

Tabel 12 Aanvullende criteria ....................................................................................................................................18 

Tabel 13 Raakvlakken tussen de disciplines ............................................................................................................21 

Tabel 14 Frequentie van de disciplines per criterium ............................................................................................23 

Tabel 15 Score van criteria in relatie tot doelstelling .............................................................................................28 

Tabel 16 Groeperen van acties……………………………………………………………………………………………………….29 
Tabel 17 Score van criteria in relatie tot doelstelling…………………………………………………………………………..32 

 

 
 

 

 

 

 

file:///C:/School/Bsc%20opdracht/Arcadis/EIndverslag/opzet%2019%20december%202.0.docx%23_Toc406753220
file:///C:/School/Bsc%20opdracht/Arcadis/EIndverslag/opzet%2019%20december%202.0.docx%23_Toc406753221
file:///C:/School/Bsc%20opdracht/Arcadis/EIndverslag/opzet%2019%20december%202.0.docx%23_Toc406753222
file:///C:/School/Bsc%20opdracht/Arcadis/EIndverslag/opzet%2019%20december%202.0.docx%23_Toc406753223
file:///C:/School/Bsc%20opdracht/Arcadis/EIndverslag/Eindverslag%203.0.docx%23_Toc410216715


vii 
 

Voorwoord 
Dit rapport beschrijft het onderzoek dat ik heb verricht bij Arcadis te Amersfoort, het dient tevens als 
eindopdracht van mijn bachelor Civiele Techniek aan de Universiteit Twente. Tijdens mijn zoektocht naar 
een leerzame en uitdagende bachelor opdracht kwam ik in contact met Joris Stroobach en Maarten Bulsink. 
Zij boden mij de mogelijkheid aan om een onderzoek uit te voeren naar het BIM volwassenheidslevel in 
wegontwerp projecten voor de Adviesgroep Wegen. 
 
Tijdens het onderzoek kwamen veel nieuwe vragen naar boven en mijn begeleider Matthijs Kluis wil ik 
persoonlijk bedanken voor het richting geven aan mijn onderzoek. Ook voor de nuttige feedback elke week 
ben ik hem dankbaar. Door afwisselend bezig te zijn met de theorie, analyses, interviews en verslaglegging 
was het onderzoek erg gevarieerd. Dit in combinatie met de vriendelijke en behulpzame collega’s van de 
Adviesgroep Wegen maakte dat mijn tijd bij Arcadis erg prettig was.  
De medewerkers van Arcadis die door middel van interviews bij hebben gedragen aan mijn onderzoek waren 
erg flexibel en behulpzaam. Hierdoor was het onder andere mogelijk om dit onderzoek binnen de 
afgesproken termijn uit te voeren. 

 
BIM is een nieuw onderzoeksveld geweest voor mij. Door de basis die tijdens mijn drie studie jaren is 
gecreëerd en de vrijheid en sturing vanuit Arcadis was het mogelijk om veel over dit onderwerp te leren. 
Ook mijn begeleiders op de Universiteit hebben ervoor gezorgd dat BIM een bekender onderzoeksveld 
voor mij is geworden. Aan de hand van opbouwende en positieve feedback hebben Hans Voordijk en 
Sander Siebelink ervoor gezorgd dat dit onderzoeksveld me steeds duidelijker werd, hiervoor mijn dank. 
Door de flexibele begeleiding heb ik het onderzoek de richting kunnen geven die ik wilde.  
 
Verder wens ik u veel leesplezier toe. Hopelijk leidt dit verslag er onder andere toe dat de BIM doelstelling 
van 2015 voor de Adviesgroep Wegen behaald kan worden.  
 
Enschede, februari 2015 
Martijn Scheltes  
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1. Introductie 
Voor het afronden van mijn Bachelor Civiele techniek aan de Universiteit Twente heb ik een onderzoek 
verricht naar het BIM volwassenheidslevel in de wegontwerp projecten van Arcadis.  Dit eerste hoofdstuk 
start met achtergrond informatie over Arcadis in paragraaf 1.1, in paragraaf 1.2 is informatie verstrekt over 
BIM, de aanleiding en de probleembeschrijving staan in paragraaf 1.3. Het onderzoeksdoel en de 
onderzoeksvragen zijn te lezen in paragraaf 1.4 en dit hoofdstuk is afgesloten met een leeswijzer in paragraaf 
1.5. 

 

1.1 Organisatie Arcadis 

1.1.1 Organisatiestructuur Arcadis 

In 1888 ontstond in Arnhem de Nederlandsche Heidemaatschappij, met als doelstelling het adviseren bij 
ontginning van woeste gronden en het aanleggen van grondverbeteringswerken. In 1997 werd de naam 
gewijzigd in Arcadis na een overname van het NS-ingenieursbureau Articon. Arcadis is 
een toonaangevende advies-, ontwerp-, projectmanagement en ingenieursorganisatie die oplossingen levert 
op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. Arcadis ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, 
onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Arcadis is een internationaal bedrijf maar 
bedient in eerste instantie de Nederlandse markt. Bij Arcadis in Amersfoort zal ik de opdracht uitvoeren 
voor de Adviesgroep Wegen, deze valt onder de Marktgroep WVI. Deze Marktgroep valt bij Arcadis onder 
de Divisie Mobiliteit.  
 
Arcadis Nederland bestaat uit drie Divisies: Mobiliteit, Gebouwen, Water & Milieu. De Divisie Mobiliteit is 
in onder andere Amersfoort gevestigd. Op de locatie in Amersfoort bestaat de Divisie Mobiliteit uit drie 
Marktgroepen en de Marktgroep WVI is weer opgesplitst in vier Adviesgroepen. Deze organisatiestructuur 
is weergegeven in Figuur 1. Een toelichting op de vier Adviesgroepen van de Marktgroep WVI is te vinden 

in bijlage 1.  
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Figuur 1 Organisatie structuur Arcadis 

1.1.2 Organisatie wegontwerp project 
Het BIM volwassenheidslevel bepalen van wegontwerp projecten van Arcadis is leidend in dit onderzoek. 

Om dit te kunnen doen moet eerst duidelijk zijn wat een wegontwerp project is. Hieronder volgt een 

toelichting op een wegontwerp project vanuit de Adviesgroep Wegen, het is gebaseerd op een interview met 

een ontwerpleider van de Adviesgroep Wegen.  



 2 

Voor elk wegontwerp project kijkt men van te voren naar de situatie van het project en wat er allemaal 
meegenomen moet worden in het ontwerp. Hierbij kan gedacht worden aan:  ontwerpers, tekenaars, 
kostenramingen, openbare verlichting, afwatering, verharding, etc. Er wordt voor elke Adviesgroep gekeken 
welke medewerker het beste ingezet kan worden en ook wordt het zwaartepunt van het project bepaald. Bij 
de Adviesgroep waar het financiële zwaartepunt ligt zal ook een projectleider gezocht worden. De 
Adviesgroep Wegen ontwerpt voornamelijk grote wegontwerp projecten, als het om een binnenstedelijk 
project gaat wordt dit vaak doorverwezen naar andere Arcadis disciplines. Specialisten van een wegontwerp 
project zitten in verschillende Adviesgroepen en werken soms ook aan meer dan één project. Er wordt 
regelmatig met andere Marktgroepen samengewerkt bijvoorbeeld met Kunstwerken of zelfs andere Divisies 
bijvoorbeeld voor de samenwerking met de Adviesgroep Milieu & Leefomgeving.  
 
Een weg kan gezien worden als een lijn, een lijn in een natuurlijke omgeving heeft raakvlakken met 
verschillende disciplines. Iedere Divisie of Marktgroep heeft een eigen kijk op de situatie en raakvlakken. 
Veel verschillende specialisten zijn dus betrokken bij een wegontwerp project. Daarbij kan een wegontwerp 
een schets zijn, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp of een uitvoerend ontwerp. Afhankelijk 
hiervan zullen er meer of minder specialisten werken aan het ontwerp. Wel wordt in elke ontwerp fase 
hetzelfde proces doorlopen. In elke fase wordt er een ontwerp gemaakt en volgen er enkele iteratieslagen 
tussen de verschillende Adviesgroepen. Al met al een complexe samenwerking tussen veel specialisten. 
 

1.2 Toelichting BIM 
Hoe groter een bouwproject is des te complexer wordt deze vaak. Een complex bouwproject wordt vaak 
gekenmerkt doordat er duizend documenten en tekeningen zijn die gebruikt worden. In de praktijk 
gebruiken de deelnemende partijen vaak 2-dimensionale (2D) informatie, dit kan echter zorgen voor 
miscommunicatie tijdens een complex project (Arayici et al., 2008; Jongeling, 2006). Miscommunicatie kan 
op meerdere manieren ontstaan en het werken aan de hand van 2-dimensionale informatie is daar een 
voorbeeld van aangezien men niet weet wat de hoogte is van een object. Tijdens het bouwen kan 
miscommunicatie leiden tot fouten in de aanleg van het ontwerp, tekeningen die niet actueel zijn, vertraging, 
kostenoverschrijding, slechte kwaliteit van werk en ontwerpfouten. Sebastian (2011) en Arayici et al. (2012), 
laten zien dat Bouwwerk Informatie Modellen(BIM) zijn geïntroduceerd bij bouwprojecten om efficiënt en 
effectief  geautomatiseerde en geïntegreerde informatie te gebruiken. Deze BIM methodologie werd, qua 
impact op het ontwerpen en bouwen, ook wel vergeleken met de introductie van Computer Aided Design 
(CAD) in de jaren 80 (Robinson 2007). De grote innovatie die BIM beoogt te zijn, zit hem in het feit dat 
het alle betrokkenen in de productieketen van begin tot eind samenbrengt in één geïntegreerd proces. Met 
andere woorden: er is sprake van ketenintegratie. Maar wat is nu het voordeel van werken volgens één 
geïntegreerd proces? Hieronder volgt een korte opsomming.  
 

Doordat de volgende aspecten gehandhaafd worden: 
- Basisinformatie eenvoudig beschikbaar is. 
- Informatie op een eenduidige wijze is opgeslagen. 
- Informatie-uitwisseling binnen één fase eenduidig plaatsvindt. 
- Informatie-uitwisseling tussen fasen eenduidig plaatsvindt. 
- Standaardisatie/hergebruik mogelijk is. 

 
Zodat in alle projectfases: 

- Men altijd goed geïnformeerd is. 
- Integratie tussen partijen bevorderd is. 
- Minder fouten, faalkosten en vertraging is. 
- Transparantie door gehele keten aanwezig is. 

 

Wanneer er in een project volledig volgens de BIM gedachtegang gewerkt wordt dan bevindt het project 
zich volgens het Bew-Richards model in level 3. Het bereiken van level 3 kost tijd en er zijn nog weinig 
bedrijven die hun projecten op dit level hebben (Jayasena, Weddikkara, 2013). Het is echter wel een streven 
van veel bedrijven om dit in de toekomst te bereiken voor (complexe) projecten. 
Arcadis wil uiteraard ook zo efficiënt en effectief mogelijk werken aan zijn wegontwerp projecten. Wanneer 
het werken volgens de BIM gedachtegang in de wegontwerp projecten stijgt zal ook het volwassenheidslevel 
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toenemen in het Bew-Richards model. Het Bew-Richards BIM volwassenheidsmodel is een vaak toegepast 
model om het volwassenheidslevel van BIM in een organisatie weer te geven (Jayasena, Weddikkara, 2013). 
Het model bestaat uit 4 levels van volwassenheid, een schematische weergave is te zien in figuur 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij level 0  vindt op het formele overdrachtsmoment vooral uitwisseling van  papieren tekeningen en 
documenten plaats. Bij level 1 zijn er 2D of 3D objecten waarbij informatie gekoppeld kan worden aan deze 
objecten. Deze informatie is monodisciplinair, dit houdt in dat men binnen één discipline informatie aan 
een object kan koppelen. Monodisciplinaire informatie kan zijn de tekening van 2D naar 3D upgraden of 
aan een 2D tekening eisen uit de eigen discipline te koppelen. Bij level 2 heeft iedere discipline zijn eigen 
model; al deze modellen worden gecombineerd in één view model om file based samen te werken aan een 
project. Er zijn ook multidisciplinaire koppelingen mogelijk zoals planning (4D) en kostencalculaties (5D).  
Level 3  is een BIM-level waarbij informatie tussen verschillende (on)bekende partijen – dus niet alleen 
binnen één organisatie-eenheid – wordt gedeeld via inter-operabele open BIM-standaarden. Er wordt in dit 
level rekening gehouden met de gehele levenscyclus (Mommers, 2014). 

 

1.3 Aanleiding en Probleemomschrijving 
“Het is onze doelstelling om de ontwerpdisciplines binnen vier jaar volledig in BIM te laten werken”, zegt Rob Mooren 
(2012), algemeen directeur van Arcadis Nederland. “In de toekomst werken we niet meer met tekenaars en rekenaars, 
maar leveren wij onze diensten met integrale ontwerpers en modelleurs.”  
Om deze doelstelling te behalen heeft elke Divisie een BIM doelstelling opgesteld. De Adviesgroep Wegen 
die onder de Divisie Mobiliteit valt, is na overleg bij Arcadis als uitgangspunt gekozen voor dit onderzoek. 
Vanuit deze Adviesgroep wordt gekeken wat er moet gebeuren om de BIM doelstelling in hun projecten te 
behalen. Zij hebben net als de rest van de Divisie Mobiliteit als doelstelling om eind 2015 alle projecten op 
BIM level 1 en een aantal op BIM level 2 te hebben (Stroobach, 2014). Deze doelstelling is geformuleerd 
aan de hand van het Bew-Richards model en zal in dit verslag meermaals genoemd worden. 
Voor het bereiken van de doelstelling eind 2015 is het belangrijk om te weten waar Arcadis nu staat in het 
proces van BIM volwassenheid, vervolgens kunnen de nog te maken stappen bepaald worden. Het probleem 
is dat er op dit moment geen goed overzicht is van het volwassenheidslevel van de wegontwerp projecten. 
Zodoende is de concrete probleemstelling: 
 
“Het is lastig om te bepalen welke acties er moeten plaatsvinden om de BIM doelstelling van 2015 voor de Adviesgroep Wegen 
te bereiken.” 
 

Figuur 2 BIM maturity model. Gebaseerd op: Bew-Richards UK 2008 
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1.4  Onderzoeksdoelen en vragen 
Voor de Adviesgroep Wegen van Arcadis is de doelstelling om eind 2015 alle projecten op BIM level 1 en 
een aantal op BIM level 2 te hebben. Tijdens dit onderzoek dient inzichtelijk gemaakt te worden welke acties 
er in 2015 moeten komen om deze doelstelling te bereiken. 
Concreet is de doelstelling van het onderzoek: 
 
“Inzichtelijk maken welke acties Arcadis moet ondernemen om het werkproces voor alle wegontwerp projecten op BIM level 1 
te krijgen en een aantal op BIM level 2. Door middel van interviews, literatuur onderzoek en analyses over de wegontwerp 
projecten zal het mogelijk zijn deze acties te bepalen.”  
 
Voor het realiseren van deze doelstelling is er een hoofdvraag opgesteld die bestaat uit enkele deelvragen. 
Na elke deelvraag is toegelicht waar deze in dit onderzoek staat weergegeven. 
 
Hoofdvraag: 
“Welke acties moet Arcadis ondernemen om het werkproces voor alle wegontwerp projecten op BIM level 1 te krijgen en een 
aantal op BIM level 2?” 

 
Deelvragen: 
 

1. Wat zijn de criteria om te bepalen op welk BIM volwassenheidslevel een wegontwerp project zich bevindt? 

In Paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 zijn verscheidene BIM volwassenheidsmodellen weergegeven die 
geschikt zijn om het BIM volwassenheidslevel van een wegontwerp project weer te geven. In 
paragraaf 3.4 zijn de groeperingen en criteria van andere modellen bepaald die in dit onderzoek 
leidend zullen zijn om het BIM volwassenheidslevel te bepalen. In paragraaf 3.5 zijn er aanvullingen 
gedaan op het bestaande BIM volwassenheidsmodel bij Arcadis. Dit hoofdstuk eindigt met de 
paragrafen 3.6 en 3.7 waar alle levels van de verschillende volwassenheidsmodellen gelijk getrokken 
zijn en er uiteindelijk een Bew-Richards model 2.0 ontstaat. 
 

2. Hoe maken de wegontwerp projecten gebruik van de principes van BIM? 
In paragraaf 4.1 is weergegeven wie er geïnterviewd zijn en in welke Adviesgroepen zij werken. In 
paragraaf 4.2 is de interview opzet beschreven waarna in paragraaf 4.3 de resultaten per groepering 
over alle disciplines met betrekking tot het BIM volwassenheidslevel in wegontwerp projecten is 
weergegeven. In paragraaf 4.3 zijn ook de opvallendste zaken besproken die in de interviews naar 
voren kwamen. 
 

3. Welke acties zijn er binnen de wegontwerp projecten nodig om de doelstelling voor eind 2015 te bewerkstelligen? 
Paragraaf 5.1 geeft een vergelijking van de huidige BIM situatie van de wegontwerp projecten met 
de doelstelling voor elk criterium. Paragraaf 5.2 geeft weer welke criteria een hoge en lage prioriteit 
hebben om in 2015 de pijlen op te richten. Paragraaf 5.3 geeft criteria weer die met weinig energie 
toch een level zouden kunnen stijgen.  

 
In de doelstelling van de Adviesgroep Wegen wordt gesproken over alle en over een aantal wegontwerp 
projecten. Voor het doel van dit onderzoek is het van belang om alle en een aantal wegontwerp projecten 
te definiëren. 
 
Alle wegontwerp projecten staat voor alle wegontwerp projecten waar een medewerker die geïnterviewd is aan 
gewerkt heeft. In totaal hebben alle geïnterviewde personen aan zo’n 20 wegontwerp projecten gewerkt de 
afgelopen één tot twee jaar.  
Een aantal wegontwerp projecten staat voor een geïnterviewde persoon gelijk aan zijn hoogst scorende BIM 
project. Aangezien er 14 interviews zijn gehouden waren er ook 14 hoogst scorende BIM projecten. 
Sommige medewerkers hebben echter aan hetzelfde project gewerkt en daarom zijn er niet 14 hoogst 
scorende BIM projecten maar 4. Een aantal wegontwerp projecten staat daardoor gelijk aan 4.  
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1.5 Leeswijzer 
Uit de onderzoeksvragen blijkt dat dit rapport grofweg een driedelige structuur kent. Deze structuur en de 
methodologie van het onderzoek wordt toegelicht in hoofdstuk 2. Het ontwikkelen van een BIM 
volwassenheidsmodel vormt de basis van dit onderzoek, hoe dit model tot stand is gekomen met behulp 
van een literatuur onderzoek is beschreven in hoofdstuk 3. In de tweede stap wordt de praktijk in kaart 
gebracht, dit gebeurt in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk is het huidig volwassenheidslevel van de wegontwerp 
projecten weergegeven in het ontwikkelde BIM volwassenheidsmodel. De laatste stap van dit onderzoek is 
het vergelijken van de huidige situatie met de doelstelling. In hoofdstuk 5 worden de acties weergegeven die 
plaats moeten vinden in 2015 om de BIM doelstelling te behalen. Dit rapport sluit af met hoofdstuk 6, hierin 
wordt de conclusie van het onderzoek getrokken en enkele aanbevelingen gedaan. 
 
Om de Nederlandse taal niet verwarrend te laten zijn zal de volgende zin hopelijk voor duidelijkheid zorgen. 
Een BIM volwassenheidsmodel wordt gebruikt om het BIM volwassenheidslevel van een wegontwerp 
project weer te geven. Met volwassenheidslevel wordt bedoeld een fase/een level waarin de wegontwerp 
projecten zich in het BIM volwassenheidsmodel bevinden. Het woord ‘level’ wordt in dit rapport veelvuldig 
gebruikt als verkorte weergave van het woord ‘volwassenheidslevel’.  
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2. Methodologie 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksmethodologie beschreven, het geeft een overzicht van de gemaakte 
stappen en keuzes in het onderzoek. In paragraaf 2.1 is de afbakening van het onderzoek weergegeven en 
in paragraaf 2.2 is het tot stand komen van het stappenplan voor het ontwikkelen van het Bew-Richards 
model 2.0 omschreven. In paragraaf 2.3 is de theorie met de praktijk vergeleken. Het BIM 
volwassenheidslevel in de wegontwerp projecten is in kaart gebracht en het hoofdstuk sluit af met paragraaf 
2.4, hierin wordt het duidelijk wat er met de resultaten uit de interviews is gedaan. 

 

2.1 Afbakening 
De bij dit onderzoek horende geformuleerde doelstelling geldt voor de gehele Divisie Mobiliteit. Het  
uitgangspunt van dit onderzoek is na overleg een wegontwerp project van de Adviesgroep Wegen. De 
Adviesgroep Wegen werkt onder andere samen met de overige Adviesgroepen binnen de Marktgroep WVI. 
Ook zijn bij een wegontwerp project nog andere Adviesgroepen en disciplines betrokken die onder een 
andere Marktgroep of Mobiliteit vallen. Enkel de meest relevante Adviesgroepen en disciplines zijn 
meegenomen in het onderzoek omdat het anders een te groot onderzoek werd en sommige Adviesgroepen 
en disciplines slechts in enkele projecten voorkomen.  

 
Het Bew-Richards model dat bij Arcadis gebruikt wordt is het uitgangspunt om het BIM 
volwassenheidslevel te meten aangezien dit binnen heel Arcadis gehanteerd wordt. Het is wellicht niet het 
beste model om de huidige situatie weer te geven aangezien dit model technisch georiënteerd is. Echter 
moet dit model als basis dienen omdat het binnen heel Arcadis gebruikt wordt. Er zijn daarom enkele 
toevoegingen gedaan aan dit model met criteria uit andere volwassenheidsmodellen.  
 
Het is niet mogelijk om vanuit elke discipline of Adviesgroep die vaak betrokken is bij een wegontwerp 
project vier of vijf mensen te interviewen, ondanks dat dit een mooi beeld zal geven. In totaal zouden er 
dan zo’n 40 medewerkers geïnterviewd moeten zijn over verschillende locaties en disciplines. Er is voor 
gekozen om van de belangrijkste disciplines of Adviesgroepen twee medewerkers te interviewen. Wanneer 
er bij een discipline of Adviesgroep iemand een  goed overzicht heeft van BIM in wegontwerp projecten en 
andere medewerkers hebben dit niet, dan is er gekozen voor één interview. Vanuit de wegontwerpers zijn 
drie personen geïnterviewd aangezien zij de belangrijkste groep zijn in dit proces. 
 

2.2 Ontwikkeling Bew-Richards model 2.0 

2.2.1 BIM volwassenheidsmodellen 
Het Bew-Richards model dat bij Arcadis gebruikt wordt om het BIM volwassenheidslevel te bepalen wordt 
geanalyseerd. Om te controleren of dit model volledig is en zodoende het BIM volwassenheidslevel kan 
weergeven is eerst bekeken wat BIM betekent voor Arcadis. Deze BIM definitie van Arcadis luidt:   
 
‘BIM is het proces van maken en gebruiken van één of meerdere (3D) object georiënteerde databases van een bouwwerk, in 
zijn omgeving, relevant voor het ontwerpen, realiseren en beheren van dat bouwwerk gedurende zijn levenscyclus.’   
 

Het is een brede definitie en er zitten veel niet technische aspecten in deze definitie. Na een analyse van het 
Bew-Richards model blijkt dat de criteria die dit model gebruikt niet de volledige BIM definitie van Arcadis 
dekken. Het Bew-Richards model is te technisch georiënteerd. Daarom wordt er in de literatuur naar andere 
BIM volwassenheidsmodellen gekeken om als aanvulling op het Bew-Richards model te dienen. Zodoende 
kunnen ook de niet technische aspecten van BIM weergegeven worden in het volwassenheidsmodel en kan 
er een juiste weergave van het BIM volwassenheidslevel in wegontwerp projecten ontstaan. 
Veel volwassenheidsmodellen geven weer hoe je met de aspecten van BIM kan zorgen voor efficiëntie. Veel 

modellen vergelijken het BIM volwassenheidslevel van de organisatie met de rest van de industrie of de 

modellen zijn gefocust op het verbeteren van één kenmerk van BIM. Al deze modellen zijn niet relevant 

om criteria aan te leveren voor het Bew-Richards model. Een volwassenheidsmodel zal enkel van 

toegevoegde waarde zijn om te bekijken wanneer het aan de volgende criteria voldoet: 

- Het beschrijft de status van (BIM) implementatie binnen één organisatie. 
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- Het volwassenheidsmodel bevat ook niet technische criteria. 

- De criteria van het volwassenheidsmodel dienen voorhanden te zijn. 

- Het model is tot stand gekomen naar aanleiding van een literatuur onderzoek. 

Aan de hand van deze vier criteria zijn onderstaande zes volwassenheidsmodellen gekozen.  
  

- Indiana Univerisity BIM Proficency Matrix  

- National Building Information Model Standard Interactive Capability Maturity Model 

- Building Information Modelling Maturity Matrix 

- Pennstate Maturity Model 

- BIMM Siebelink 

- Supply Chain Management Maturity Model 
 

2.2.2 Groeperingen en criteria uit modellen 
In figuur 3 is een stappenplan te zien dat leidt naar het 
Bew-Richards model 2.0. Uit de analyse van de zes BIM 
volwassenheidsmodellen is duidelijk geworden wat het 
doel en de inhoud is van deze modellen. Ook volgen uit 
de analyses van alle modellen enkele groeperingen en 
criteria.  
De criteria zijn de meetinstrumenten van de 
volwassenheidsmodellen, zij worden beoordeeld. 
Criteria die een sterke relatie tot elkaar hebben vormen 
een groepering. Hierbij kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld software en hardware, deze twee criteria 
kunnen onder één groepering geplaatst worden. Om 
het overzichtelijk te maken zijn alle criteria onder een 
groepering geschaard dit geeft duidelijkheid over welke 
groeperingen en criteria als aanvulling zullen dienen op 
het Bew-Richards model.  
Als groeperingen of criteria verschillen qua naam maar 
gelijk zijn qua inhoud dan zijn ze hetzelfde genoemd, 
de naam is bepaald door het model dat als eerste in dit 
onderzoek is behandeld. Hoe deze criteria zijn samengevoegd uit alle modellen is te vinden in bijlage 3, in 
deze bijlage is ook te vinden welke criteria uit de geanalyseerde modellen niet zijn meegenomen. Redenen 
hiervoor zijn dat ze geen toegevoegde waarde hebben voor de al gekozen criteria en groeperingen, ze passen 
ook niet bij deze criteria en groeperingen.  

 

2.2.3 Aanvullende groeperingen en criteria 
Er wordt aan de hand van drie methodieken een controle uitgevoerd op de compleetheid van de 
groeperingen.  
 

- Wanneer de BIM definitie van Arcadis volledig gedekt is door de groeperingen dan zijn de 
groeperingen van het model compleet.  

- Silver et al. (1995) beschrijven waar informatie systemen uit bestaan. De groeperingen die Silver 
et al. hiervoor gebruiken zijn vergeleken met de groeperingen gekozen in dit onderzoek. 
Wanneer alle  groeperingen van Silver et al. gedekt zijn door de groeperingen in dit onderzoek 
dan worden de groeperingen in dit onderzoek als compleet beschouwd. 

- Er is gekeken in hoeveel volwassenheidsmodellen de groeperingen voorkomen, hieruit kan 
opgemaakt worden of een groepering door meerdere onderzoekers als relevant is beschouwd. 

 

Voor alle criteria wordt er gekeken in welke volwassenheidsmodellen zij voorkomen. Wanneer een criteria 
in slechts één volwassenheidsmodel voorkomt dan kan gesteld worden dat deze niet genoeg draagvlak heeft. 

Figuur 3 Stappenplan ontstaan Bew-Richards model 2.0 
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Alle criteria die vaker dan één keer voorkomen zullen als aanvulling dienen op de criteria van het Bew-
Richards model. De criteria die al in het Bew-Richards model voorkomen zijn uiteraard geen twee keer 
meegenomen.  
 

2.2.4 Levels gelijk maken 
Veel volwassenheidsmodellen hebben een verschillend aantal volwassenheidlevels. Per criterium zal er voor 
elk level een inhoud bepaald moeten worden. Echter is op dit moment per model de inhoud van een level 
verschillend doordat er een verschil in de hoeveelheid levels zit. Dit is op de volgende manier opgelost: 
 

- Wanneer het criterium deel uitmaakt van het Bew-Richards model wordt er gekeken naar de 
overige modellen waar dit criterium ook in voorkomt. Vervolgens wordt er een aanvulling op 
de al gegeven basis informatie uit het Bew-Richards model gedaan voor ieder level. Er is 
gekeken welke levels inhoudelijk overeenkomen met de levels van het Bew-Richards model, 
zodoende dient de aanvullende informatie specifiek voor één level. 

- Wanneer het criterium geen deel uitmaakt van het Bew-Richards model dan wordt er gekeken 
welk model het meeste uitleg geeft over dit criterium. Deze volledige uitleg van alle levels wordt 
ingedeeld in vier levels net als het Bew-Richards model en dient als basis informatie. Daarop 
volgend zijn de modellen waar dit criterium nog meer in voorkomt bekeken en wordt er een 
aanvulling gedaan op de basis informatie voor een specifiek level wanneer dat mogelijk is. 

 

2.2.5 Bew-Richards 2.0 en validatie 
Nu de groeperingen, criteria en de inhoud van de levels zijn bepaald wordt er een Bew-Richards model 2.0 
gevormd. Om een model te valideren noemt Bergsma (2003) vier aspecten:  
 

- Literatuur 

- Interviews experts en gebruikers 

- Case studie  

- Feedback van respondenten 
 

Aangezien het in het tijdsbestek van dit onderzoek niet mogelijk is om alle vier de validatie aspecten uit te 
voeren is de case studie niet uitgevoerd. De andere drie aspecten zijn meer in één lijn met dit onderzoek en 
worden daarom wel meegenomen om het model te valideren.  
 

- Het nieuwe volwassenheidsmodel (Bew-Richards 2.0) is ontstaan naar aanleiding van een 
literatuur onderzoek. Er zijn verscheidene modellen bekeken met verschillende: auteurs, jaar 
van publicatie en aantal levels van volwassenheid. Deze verschillende dimensies in het literatuur 
onderzoek zorgen voor een validatie van het model.  

- Aangezien het samenvoegen en niet meenemen van criteria uit de verschillende 
volwassenheidsmodellen enkel door mij verantwoord is, hebben Matthijs Kluis en Sander 
Siebelink ook hiernaar gekeken. Deze feedback is meegenomen en verwerkt in het model.  

- Tijdens de interviews  is om feedback gevraagd over de interpretatie en volledigheid van het 
model. Het is daardoor mogelijk om te achterhalen of de mening van de respondent goed 
begrepen is en of het volwassenheidsmodel compleet is. Deze feedback scherpt het model aan.  
 

2.3 Huidige situatie wegontwerp projecten  
Met het Bew-Richards model 2.0 kan gekeken worden in welk level alle wegontwerp projecten en een aantal 
wegontwerp projecten zich bevinden. De theorie kan toegepast gaan worden in de praktijk. Met iedere 
discipline die van hoofdzakelijk belang is voor een wegontwerp project zijn één of meerdere interviews 
gehouden. In totaal worden er veertien interviews gehouden met acht verschillende disciplines. Met de 
disciplines: verkeer, system engineering, wegontwerp, water, kunstwerken, kostenraming, geluid, natuur en 
landschap is gesproken.  Tijdens deze interviews wordt er aan de hand van meerdere vragen over elk 
criterium, het level van de wegontwerp projecten bepaald. Het resultaat is weergegeven in tabel vorm en de 
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opvallendste resultaten worden besproken. Ook aspecten die niet direct afleidbaar zijn uit de tabel maar wel 
belangrijk voor de huidige situatie worden toegelicht.  

 

2.4 Acties 2015 
Er is op criteriumniveau naar het volwassenheidslevel gekeken. De actie die gemaakt moet worden voor een  
criterium om het een volwassenheidslevel hoger te laten scoren is toegelicht. Daarnaast is er een prioritering 
opgesteld over wat belangrijke acties zijn voor in 2015. De eerste prioritering is dat alle wegontwerp 
projecten op volwassenheidslevel 1 moeten komen. Hier is nog een prioriteringen in aangelegd over welke 
criteria het eerst opgepakt moeten worden om alle projecten op volwassenheidslevel 1 te krijgen.  
Voor alle 22 criteria is een actie opgesteld en deze acties zijn gegroepeerd onder zeven generaliserende acties. 
Met deze groepering van acties is het mogelijk om acties die een relatie tot elkaar hebben te identificeren. 
Zodoende kunnen er bij het uitvoeren van één actie meerdere criteria van profiteren en kan er dus efficiënter 
gewerkt worden.  
Daarnaast is er een onderscheid gemaakt in acties die naar aanleiding van de interviews met weinig energie 
al voor winst kunnen zorgen. Deze acties noemen we laaghangend fruit, het is relatief makkelijk bereikbaar 
en het levert op de korte termijn al winst op.  
  



 10 

3. Theoretische kader 
Voor het in kaart brengen van het BIM volwassenheidslevel bestaan er verscheidene BIM 
volwassenheidsmodellen. Het Bew-Richards model dat bij Arcadis gebruikt wordt is tijdens dit onderzoek 
als basis model gekozen aangezien het binnen heel Arcadis gehanteerd wordt. Echter is dit model te 
technisch georiënteerd om het volwassenheidslevel van BIM volledig weer te kunnen geven. In dit 
hoofdstuk zijn er aanvullende criteria bepaald om het Bew-Richards model passend te maken om de huidige 
BIM situatie van de wegontwerp projecten van Arcadis weer te geven.  In paragraaf 3.1 is een overzicht te 
vinden van alle volwassenheidsmodellen, in paragraaf 3.2 is het Bew-Richards model uitgebreid toegelicht 
en in paragraaf 3.3 zijn de overige volwassenheidsmodellen weergegeven. In paragraaf 3.4 zijn er uit elk 
volwassenheidsmodel groeperingen en criteria gevormd en in paragraaf 3.5 zijn de gekozen groeperingen 
en criteria gecontroleerd op volledigheid. De levels van de verschillende volwassenheidsmodellen zijn gelijk 
geschaald in paragraaf 3.6 en dit hoofdstuk sluit af met paragraaf 3.7 waarin de validatie en het uiteindelijke 
Bew-Richards model 2.0 te lezen zijn. 

 

3.1 BIM volwassenheidsmodellen 
Een volwassenheidsmodel geeft aan op welk niveau de ontwikkeling in een organisatie of project zit. Deze 
ontwikkeling kan zijn een software ontwikkeling, business ontwikkeling, capabiliteit weergave, proces 
ontwikkeling of de ontwikkeling van BIM binnen een organisatie of project. Om een duidelijk overzicht te 
krijgen van de verschillen tussen de volwassenheidsmodellen zijn de belangrijkste aspecten van de modellen 
weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2 Overzicht volwassenheidsmodellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Het Bew-Richards model 
In paragraaf 1.2 is een schematische weergave te zien van het Bew-Richards model met daarbij een korte 
toelichting op de levels. Er wordt in dit model onderscheid gemaakt in vier levels, het doel hiervan is om de 
technische en samenwerkingsaspecten te categoriseren. Om op het volgende level te komen dienen de lagere 
levels doorlopen te zijn. Het Bew-Richards model is één van de weinige volwassenheidsmodellen zonder 
concrete groeperingen en criteria, in bijlage 2.1 volgt een uitgebreide toelichting op de levels. 
 
Wanneer er kritisch gekeken wordt naar de inhoud van dit model, dan valt op dat het een technisch 
georiënteerd volwassenheidsmodel is. Er worden in het Bew-Richards model geen criteria of groeperingen 
genoemd, dit model beschrijft echter wel de inhoud van de levels. Aan de hand van deze beschrijving zijn 
er criteria geformuleerd waarmee dit model rekening houdt: 
 

- Standaarden 
- Procedures 
- Toepassingsgebieden 
- Informatie uitwisseling 
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- Grafische weergave  
- Software 
- Integratie model (Werken in één view model en het denken op een object of model niveau.) 

 
De hierboven opgesomde criteria hebben geen van allen met bijvoorbeeld organisatiestructuur, omgeving,  
cultuur of open samenwerking. De BIM definitie van Arcadis laat zien dat er bij het werken volgens de BIM 
gedachtegang ook niet technische aspecten noodzakelijk zijn om efficiënt en effectief te werken. Het Bew-
Richards model zal daarom aangevuld worden met criteria uit andere volwassenheidsmodellen die gevonden 
zijn in de literatuur. Wanneer er geen aanvulling op het Bew-Richards model plaatsvindt is het inzichtelijk 
maken van de acties voor 2015 niet van waarde voor Arcadis. Dit, aangezien er belangrijke criteria niet 
meegenomen worden die wel bepalend kunnen zijn bij het efficiënt en effectief werken met informatie 
systemen.  

 

3.3  Overige volwassenheidsmodellen 
In paragraaf 2.2.1 is toegelicht waarom deze zes volwassenheidsmodellen zijn gekozen. Aan de hand van 
vier criteria zijn onderstaande volwassenheidsmodellen gekozen uit de literatuur om als aanvulling te dienen 
op het Bew-Richards model.  

 

3.3.1 IU BIM Proficiency matrix 
De Indiana Univerisity BIM Proficency Matrix bestaat uit 4 levels van volwassenheid en 8 criteria die een 
even zware weging hebben. De levels zijn verticaal weergegeven en de criteria horizontaal, zodra er volledig 
aan een level van het criterium is voldaan kan er gekeken worden naar het volgende level. Wanneer er een 
score van 32 (4x8) is behaald, is dat maximaal. Wat opvalt is dat de criteria niet onder groeperingen vallen. 
In een Excel sheet staat voor elke cel een toelichting wat het inhoudt. In bijlage 2.2 is een verdere toelichting 
te vinden op de inhoud van de levels en criteria.  

 

 

 

3.3.2 NBIMS-ICMM 

De National Building Information Model Standard (NBIMS) is in het ontwerp proces een standaard. Deze 
standaarden zijn gecombineerd met het Capability Maturity model (CMM) om een BIM 
volwassenheidsmodel te vormen, dit model is gerealiseerd door Mc Cuen en Suermann (2007). Het CMM 
is een benadering om de prestaties van de processen binnen een organisatie te verbeteren. In origine is het 

Figuur 4 IU BIM Proficiency Matrix 
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model in 1986 ontwikkeld om het gebruik van software binnen een organisatie te verbeteren. Sindsdien is 
het CMM concept in verschillende industrieën gebruikt. Het NBIMS-ICMM is een interactief model om de 
BIM volwassenheid in een organisatie te meten. Het model bestaat uit 11 criteria die niet gegroepeerd zijn 
en 10 levels van volwassenheid. Deze 11 criteria zijn: 
 
- Data Richness    - Life-cycle Views   - Roles or Disciplines 
- ITL Maturity Assessment  - Business process   - Timeliness 
- Delivery method   - Graphical information   - Spatial capability 
- Information accuracy   - Interoperability IFC support 
 
Ook bij dit model geldt dat een level geheel doorlopen dient te zijn voordat het een level kan stijgen. De 
criteria kunnen redelijk breed geïnterpreteerd worden, daarom is er een basis uitleg voor elk criterium 
opgesteld zodat het de interpretatie discussie zal beperken. Deze is te vinden in bijlage 2.3. In deze bijlage 
is ook te vinden hoe de weging van de criteria werkt, deze is namelijk niet evenredig.  

 

3.3.3  BIMMM 

Het Building Information Modelling Maturity Matrix is in 2009 gepubliceerd door Bilal Succar. Het BIMMM 
is ontwikkeld om de tekorten van de volwassenheidsmodellen die hij al ontwikkeld had op te vangen en ook 
om de tekorten van andere al bestaande volwassenheidsmodellen op te vangen. Dit model geeft goed weer 
wat de verhouding is tussen hoe goed iets uitgevoerd wordt en wanneer het mogelijk is om iets uit te gaan 
voeren (Zie begrip bepaling: capability versus volwassenheid). Het BIMMM beschrijft vijf levels:  
 

a Initieel 
b Gedefinieerd 
c Gemanaged 
d Geïntegreerd 
e Geoptimaliseerd 
 

Hierbij zijn drie groepering geformuleerd: technologie, processen en politiek die alle drie bijbehorende 
criteria hebben. Afhankelijk van de industrie waarvoor het gebruikt wordt kan er een scoringskaart naar 
keuze gemaakt worden, hier is nog geen gecertificeerde standaard van.  
 

- Technologie:  software, hardware, netwerk   

- Processen:   infrastructuur, product en service, personeelsbeleid, leiderschap  

- Politiek:    regelgeving, contractueel, voorbereidend 
 
Voor elk criterium is er per level duidelijk weergegeven wat dit inhoudt. Voor dit model geldt ook dat 
wanneer een level volledig is afgerond het volgende level pas doorlopen kan worden. De weergave van de 
drie groeperingen met criteria en de inhoud per level van een criterium is te vinden in bijlage 2.4.  

 

3.3.4 Pennstate maturity model 
Op de Pennsylvania State University is in 2012 het  “Pennstate maturity model” ontwikkeld door het 
computer integrated construction research program. Het model is bedoeld voor de organisatie om zijn eigen 
BIM level te bepalen. 
Er zijn zes groeperingen opgesteld die elk bestaan uit criteria. Dit zijn de volgende criteria per groepering: 
 

- Strategie:   missie, visie, doel 

- Gebruik:   genererend, proces, communicatie, management, uitvoerend 

- Proces:   huidig, doelstelling, overgang 

- Informatie:  data faciliteiten, model elementen, ontwikkelingsniveau 

- Infrastructuur:   software, hardware, werkplek 

- Personeel:   taken en verantwoordelijkheden, hiërarchie, opleiding, training, veranderingen 
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Voor elk criterium kan nul tot vijf punten gescoord worden, deze zijn opgeteld om de totaalscore te bepalen. 
In bijlage 2.5 zijn alle groeperingen met criteria en inhoud per level van een criterium weergegeven. Ook 
een extra toelichting op het model is hier te vinden. 

 

3.3.5 BIMMM Siebelink 
In 2014 is er een BIM volwassenheidsmodel ontwikkeld door Sander Siebelink aan de Universiteit Twente, 
dit is ontstaan in het kader van zijn PDEng opleiding en dit volwassenheidsmodel is getoetst door de 
Bouwinformatieraad. Het doel van dit model is om per toepassingsgebied het volwassenheidslevel van elk 
criterium te bepalen en vervolgens van alle criteria in het algemeen. Het model kan gebruikt worden om de 
eigen organisatie te beoordelen. Door in het eerste deel van het interview het toepassingsgebied te bepalen 
waarvoor de BIM gedachtegang van toepassing dient te zijn, is het bepalen van het BIM level meer 
afgebakend en dus duidelijker. Toepassingsgebieden kunnen bijvoorbeeld zijn: uitwisseling van gegevens 
met ketenpartners, visualisaties via 3D-model, 3D-coördinatie.  
 
In dit volwassenheidsmodel zijn er zes groeperingen met in totaal 16 criteria opgesteld: 
 

- Strategie:    BIM visie en doelstellingen, managementondersteuning, BIM                 
                               expert/werkgroep/afdeling 

- Organisatiestructuur:  taken en verantwoordelijkheden 

- Mens en cultuur:   persoonlijke motivatie en bereidheid te veranderen, vragende actor,  
                                         educatie en training en ondersteuning, samenwerkingsgerichtheid 

- Processen:   Procedures 

- IT infrastructuur:   hardware en netwerkomgeving, software, BIM faciliteiten 

- Data(structuur):   informatieopbouw, objectenstructuur, objectenbibliotheken en-  
                                            attributen, data-uitwisseling 

 
Aan de hand van een vragenlijst kan er in een Excel sheet bepaald worden in welk volwassenheidslevel de 
organisatie zich bevindt. Een voorbeeld van het criterium: “BIM visie en doelstellingen” is hieronder 
weergegeven. De gehele Excel sheet is te vinden in bijlage 2.6. Voor dit model geldt ook dat het voorgaande 
level volledig doorlopen dient te zijn om het volgende level te kunnen behalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Inhoud BIMMM Siebelink criterium 
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3.3.6 SCMMM 
Het Supply Chain Management Maturity Model is ontwikkeld door Dr. McCormack en Dr. Lockamy III. 
Dit volwassenheidsmodel is geen BIM volwassenheidsmodel maar wel een supply chain 
volwassenheidsmodel. De supply chain is van belang om de processen binnen een organisatie en project 
weer te geven van klant tot en met leverancier, Arcadis maakt onderdeel uit van deze keten. De BIM 
volwassenheidsmodellen houden geen rekening met de klantvraag en samenwerkingsprocessen tussen de 
opdrachtnemer en klant gedurende een gehele levenscyclus. Dit is echter wel een kenmerk voor het werken 
volgens de BIM gedachtegang aangezien er vanaf het begin tot en met einde van de levenscyclus processen 
plaatsvinden tussen klant en opdrachtnemer. Daarnaast is dit ook opgenomen in de BIM definitie van 
Arcadis (Zie paragraaf 2.2.1), het criterium dat uit dit model is meegenomen is: supply proces. Het supply 
chain volwassenheidsmodel bestaat uit vijf levels en is schematisch weergegeven in bijlage 2.7 met daarbij 
een uitgebreide toelichting. 

 

3.4 Groeperingen en criteria uit de BIM volwassenheidsmodellen 

3.4.1 Herkomst groeperingen en criteria 
In paragraaf 2.2.2 is toegelicht welke methode er is toegepast om de groeperingen en criteria een uniforme 
naam te geven. De kern hiervan is dat wanneer criteria een verschillende naam hebben maar dezelfde 
inhoud, ze dezelfde naam krijgen. Daarnaast is er een mogelijkheid dat in het ene model er een groepering 
is die in het andere model een criterium is. Hier is ook één lijn in getrokken, ook als twee criteria veel 
raakvlakken hebben is er één criterium van gemaakt. Hieronder is voor elk volwassenheidsmodel 
weergegeven uit welke groeperingen en criteria het bestaat. De naamgeving van de criteria en groeperingen 
uit de verschillende modellen is gelijk gemaakt, dit maakt het duidelijker wat de verschillen en 
overeenkomsten zijn. Het maken van groeperingen heeft de volgende twee voordelen: 
 

- Door het maken van groeperingen wordt het een overzichtelijk model. 
- Door de aanwezigheid van groeperingen kunnen er makkelijker relaties tussen criteria verklaard 

worden. Wanneer twee criteria onder dezelfde groepering vallen is het meer vanzelfsprekend dat 
zij dezelfde score behalen. Omgekeerd  is het ook interessant om te weten dat twee criteria die een 
grote relatie tot elkaar hebben wellicht verschillende scores behalen. 
 

Een uitgebreide toelichting per volwassenheidsmodel over de inhoud per volwassenheidslevel van de criteria 
is te vinden in bijlage 2.  

 
Bew-Richards model 
Voor dit volwassenheidsmodel zijn geen duidelijke groeperingen en criteria opgesteld, enkel beschrijvende 
artikelen over de inhoud van de levels zijn gepubliceerd. In deze artikelen zijn de meetbare criteria 
vastgesteld en onder drie groeperingen geplaatst. 

 
Tabel 3 Groeperingen en criteria Bew-Richards model 

Criteria/Groeperingen Data Processen IT Infrastructuur 

Criterium  Grafische weergave Standaarden Software 

Criterium  Model koppeling 
toepasbaarheid 

Procedures  

Criterium  Uitwisseling informatie   

Criterium  Integratie model   

 
IU BIM Proficiency matrix 
In dit volwassenheidsmodel zijn er acht criteria opgesteld die niet onder een groepering zijn geplaatst. De 
criteria staan op dezelfde volgorde als in  paragraaf 3.3.1 en bijlage 2.2 lezend van linksboven naar linksonder 
en vervolgens van rechtsboven naar rechtsonder. 
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Tabel 4 Criteria uit de IU BIM Proficiency Matrix 

Data nauwkeurigheid Grafische weergave 

Model koppeling toepasbaarheid  Software  

Hardware Informatie uitwisseling 

Topografische weergave  Data volledigheid 

 
NBIMS-ICMM 
Ook voor dit model geldt dat er duidelijke criteria zijn opgesteld maar dat deze criteria niet onder een 
groepering zijn geplaatst en geen relatie tot elkaar hebben. De criteria staan in dezelfde volgorde als in 
bijlage 2.3, met de leesrichting zoals hierboven beschreven. 
 
Tabel 5 Criteria uit het NBIMS-ICMM 

 
BIMMM 

In dit volwassenheidsmodel van Succar zijn duidelijk drie groeperingen zichtbaar met bijbehorende 
criteria. 
  
Tabel 6 Criteria BIMMM 

 
Pennstate maturity model 
Dit model van de Pennsylvania University heeft 20 criteria. Er is een duidelijk onderscheid tussen 
groeperingen en criteria.  
 
Tabel 7 Criteria Pennstate maturity model 

 
BIMMM Siebelink 
Dit model maakt onderscheid tussen de toepassingsgebieden van BIM en het volwassenheidslevel. Deze 
toepassingsgebieden zijn hier buiten beschouwing gelaten aangezien ze geen criterium of groepering 

Data volledigheid Informatie uitwisseling 

Model koppeling toepasbaarheid Grafische weergave 

Taken en verantwoordelijkheden Topografische weergave 

Standaarden Data nauwkeurigheid 

Procedures Open data 

Up to date houden data  

Criteria/Groeperingen IT infrastructuur Processen Politiek 

Criterium  Software Werkomgeving Taken  

Criterium  Hardware Product en Service Verantwoordelijkheden 

Criterium  Netwerk Bevoegdheden Standaarden 

Criterium   Leiderschap Training 

Criteria/ 
Groeperingen 

Strategie BIM 
Gebruik 

Processen Informatie IT 
infrastructuur 

Personeel 

Criterium  Missie en 
doel 

Project BIM 
gebruik 

Project 
processen 

Model 
integratie 

Software Taken en 
verantwoordel
ijkheden 

Criterium  BIM visie Organisatie 
BIM gebruik 

Organisatie 
processen 

Data 
volledigheid 

Hardware Hiërarchie 
organisatie 

Criterium  Manageme
nt support 

  Standaarden Werkomgeving Opleiding 

Criterium  BIM 
stimulans 

    Training 

Criterium  BIM 
planning 

    Bereidheid te 
veranderen 
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vormen. Vanuit het huidige model is het criterium ‘Hardware en netwerkomgeving’ opgesplitst in ‘hardware’ 
en ‘netwerk’, op deze manier is er meer aansluiting met de criteria van de overige modellen. De criteria 
‘informatieopbouw’ en ‘data-uitwisseling’ zijn juist samengevoegd om meer aansluiting te hebben met de 
overige criteria. In totaal zijn er dus 16 criteria gevormd uit de 16 criteria die het BIMMM Siebelink geeft. 
 
Tabel 8 Criteria BIMMM Siebelink 

 
SCMMM 
Vanuit dit volwassenheidsmodel is één criterium meegenomen, supply proces. Dit geeft weer hoe de 
samenwerking binnen het proces is van klant tot en met ontwerper. Aspecten die hierbij horen zijn: 
opdrachtnemer, klanttevredenheid, uitgangspunten, proces prestaties en organisatie opbouw. Supply proces 
valt onder de groepering processen.  
 

3.4.2 Overzicht Groeperingen en criteria 
Een overzicht van de uiteindelijk gevormde groeperingen en criteria is te zien in tabel 9. Een overzicht van 
het tot stand komen van alle groeperingen en criteria en de herkomst hiervan is te vinden in bijlage 3.  
Wanneer criteria uit de verschillende modellen nagenoeg dezelfde betekenis hebben maar een andere naam 
dragen, zijn ze samengevoegd onder één naam. De oorsprong van elk criterium in tabel 9 is te achterhalen 
in bijlage 3.  

 
Tabel 9 Overzicht groeperingen en criteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Criteria/ 
Groepering 

Strategie Personeel Mens en 
cultuur 

Pocessen IT 
infrastructuur 

Data 

Criterium  BIM visie Taken en verant- 
woordelijkheden 

Bereidheid te 
veranderen 

Proced
ures 

Hardware Informatie 
uitwisseling 

Criterium  Management 
ondersteuning 

 BIM stimulans  Netwerk Model 
integratie 

Criterium  BIM expert  Training  Software Standaarden 

Criterium    Samenwerkings 
gerichtheid 

 Werkomgevi
ng 
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3.5 Aanvulling op Bew-Richards model  
Aan de hand van drie methodieken is er in deze paragraaf bepaald of de aanvullingen op het Bew-Richards 
model voldoende zijn. Voldoende betekent dat het model de BIM definitie van Arcadis volledig dekt, dat 
onbelangrijke criteria niet zijn meegenomen en dat andere onderzoeken dit model als volledig ervaren. Het 
controleren van de aanvullingen is tevens een manier om een deel van het model te valideren, namelijk de 
volledigheid van de groeperingen en criteria. Dit gebeurt op zowel groepering als criterium niveau. Tabel 9 
is het resultaat van het literatuur onderzoek en dient hierbij als basis.  
 

3.5.1 Controle op aanvullingen 
Methode 1: Frequentie  
Wanneer een criterium in slechts één volwassenheidsmodel voorkomt kan deze minder relevant zijn voor 
het BIM volwassenheidsmodel en dus niet nodig zijn om op te nemen in het model. In bijlage 3 is de 
herkomst en samenvoeging van de criteria uit de modellen te vinden, in de modellen hebben de criteria hun 
originele benaming dit in tegenstelling tot tabel 9 hierboven. Er zijn drie criteria die eenmaal voorkomen en 
daarom niet genoeg draagvlak hebben om meegenomen te worden in het aanvullende Bew-Richards model, 
dit zijn: samenwerkingsgerichtheid, up to date houden data en supply proces. Dit laatste criterium komt 
echter uit een model dat bewust opgenomen is in het onderzoek, het beschrijft het proces dat plaatsvindt 
tussen de klant en de ontwerper. Na overleg met medewerkers van Arcadis is echter besloten om ook up to 
date houden data en samenwerkingsgerichtheid mee te nemen. Zij verwachten dat dit relevante criteria voor 
een wegontwerp project kunnen zijn. 
Daarnaast is er ook gekeken in hoeveel volwassenheidsmodellen de groeperingen voorkomen, hieruit kan 
opgemaakt worden of een groepering door meerdere onderzoekers als relevant wordt beschouwd. In tabel 
9 is te zien dat elke groepering in minimaal drie volwassenheidsmodellen genoemd is, hieruit kan 
geconcludeerd worden dat alle groeperingen als toevoeging kunnen worden beschouwd. 
 
Methode 2: Definitie BIM 
Het doel van het literatuur onderzoek is om een Bew-Richards model 2.0 op te stellen waarmee het BIM 
volwassenheidslevel kan worden bepaald bij wegontwerp projecten van Arcadis. Enkele niet technische 
criteria en groeperingen zijn toegevoegd om dit mogelijk te maken, er is aan de hand van de definitie van 
BIM gekeken of er voldoende is toegevoegd.  Allereerst is er gekeken of de groeperingen de definitie van 
BIM vanuit Arcadis dekken, deze definitie luidt: 
 
‘BIM is het proces van maken en gebruiken van één of meerdere (3D) object georiënteerde databases van een bouwwerk, in 
zijn omgeving, relevant voor het ontwerpen, realiseren en beheren van dat bouwwerk gedurende zijn levenscyclus.’   

 
Met de acht groeperingen die tijdens dit onderzoek zijn ontstaan wordt niet alleen bovenstaande definitie 

gedekt, er wordt zelfs nog meer mee gedekt. Zo komen de groeperingen personeel en strategie niet direct 

voor in de definitie. Aan de hand van methode 1 en methode 3 blijkt dat ze echter wel relevant zijn voor dit 

onderzoek en daarom zijn zij niet geschrapt.  

Methode 3: Silver et al.  
Een derde methodiek die is toegepast is het controleren op volledigheid met de groeperingen vanuit Silver 
et al.(1995). Een informatiesysteem bestaat volgens Silver et al. uit de volgende componenten: Hardware, 
Software, Data, Procedures en People. Er is in het artikel gekeken in wat voor organisatiestructuur deze 
informatiesysteem componenten zijn geplaatst. Een organisatie structuur bestaat uit: external environment, 
strategy, structure and culture, business processes and IT infrastructure. In tabel 10 is te zien dat alle 
componenten die Silver et al. benoemen ook zijn gedekt door de groeperingen gevonden in dit onderzoek.  
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Tabel 10 Groeperingen Silver et al. en dit onderzoek 

Groeperingen Silver et al. (1995) Gedekt door groeperingen in dit onderzoek 

Hardware IT infrastructuur 

Software IT infrastructuur, Weergave 

Data Data 

Procedures Processen 

People Personeel 

External environment Processen, Strategie 

Strategy Strategie 

Structure and culture Personeel, Cultuur 

Business processes Processen 

IT infrastructure IT infrastructuur, Toepassing, Strategie 

 
Na deze drie methodieken kan er geconcludeerd worden dat de groeperingen en criteria na de aanvulling 
van dit onderzoek volledig zijn om het BIM volwassenheidslevel te bepalen. 
 

3.5.2 Overzicht aanvullingen 
De groeperingen van het Bew-Richards model waren: data, processen en IT infrastructuur. 
Deze zijn aangevuld met de groeperingen: strategie, personeel, cultuur, weergave en toepassing 
De criteria van het Bew-Richards model waren: 
 
Tabel 11 Huidige criteria 

 
Het Bew-Richards model is aangevuld met de volgende criteria: 
 
Tabel 12 Aanvullende criteria 

 
In totaal zijn er 22 criteria in het Bew-Richards model 2.0. Sommige criteria zijn een graadmeter voor de 
BIM gedachtegang in de organisatie en sommige criteria zijn een graadmeter voor het toepassen van de BIM 
gedachtegang binnen een project. Veel criteria hebben veel met project aspecten te maken een minder met 
organisatorische aspecten, waar een criterium op deze schaal is geplaatst is te zien in bijlage 7.   
 
Het criterium ‘life cycle’ krijgt in de bekeken volwassenheidsmodellen geen aandacht. Arcadis acht dit echter 
wel relevant, hoe dit toch meegenomen is in het onderzoek is te vinden in bijlage 3. 
 
 
 

Grafische weergave Standaarden 

Model koppeling toepasbaarheid Procedures 

Informatie uitwisseling Software 

Model integratie  

BIM visie en doelstelling Supply proces 

Management ondersteuning Samenwerkingsgerichtheid 

BIM stimulans Data nauwkeurigheid 

Taken en verantwoordelijkheden Data volledigheid 

Bereidheid te veranderen Up to date houden data 

Training en opleiding Topografische informatie 

Hardware Netwerk 

Werkomgeving  
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3.6 Volwassenheid levels 
In paragraaf 2.2.4 is toegelicht hoe de inhoud van elk level voor elk criterium is ingevuld. Het getal tussen 
haakjes in figuur 6 geeft aan uit welk level van het volwassenheidsmodel de aanvulling die specifiek voor dat 
level geldt afkomstig is. Wanneer er geen aanvulling is gedaan op de informatie van het model dat als basis 
is gekozen dan heeft dat drie mogelijke redenen: 

 

- Het model zegt hetzelfde over het criterium als het basis model 

- Het model geeft minder informatie dan het basis model 

- Het model heeft een ander inzicht in het criterium dan het basis model 
 

Figuur 6 is een voorbeeld van een criterium waarin het Bew-Richard model niet voorkomt. In bijlage 4 
zijn alle criteria te vinden met daarbij de inhoud per level. 
 

 
Figuur 6  Inhoud criterium BIM visie en doelstelling 

Betekenis per level: 
 
Level 0:Er is geen BIM visie of doelstelling gedefinieerd, BIM gedachtegangen worden toegepast  
              zonder enige strategie en visie. Algemene doelstellingen zijn wel gedefinieerd. 
Level 1: Er is een BIM visie die de projectleiders en het grootste gedeelte van de werknemers  
             delen. Voor BIM implementatie zijn gedetailleerde plannen aanwezig en doelstellingen  
             zijn met regelmaat behaald. BIM mogelijkheden zijn bekend onder de medewerkers  
             maar zijn nog niet volledig benut.  
Level 2: Een gelijke BIM visie wordt door het gehele bedrijf of het gehele project gehanteerd en  
             de BIM doelstellingen zijn SMART geformuleerd. Innovatieve processen zijn  
             meegenomen in de visie. Doelstellingen zijn met hoge regelmaat behaald. 
Level 3: BIM visie en doelstellingen zijn door een ieder nagestreefd, vervolgens beoordeeld  
             door de BIM experts in de organisatie en bijgesteld. Deze cirkel blijft zich herhalen en  
             nieuwe BIM mogelijkheden op de markt zijn onderzocht voor intern en extern  
             gebruik. 

 

3.7 Bew-Richards model 2.0 
In paragraaf 2.2.5 is toegelicht hoe het model dat ontstaan is uit dit onderzoek gevalideerd is. De drie 
aspecten waarmee de validatie is uitgevoerd zijn: een literatuur onderzoek, interviews experts en gebruikers, 
het verwerken van feedback van de respondenten. Het uiteindelijke Bew-Richards model 2.0 is op de 
volgende pagina zichtbaar. Een uitgebreidere omschrijving van de inhoud per level is weergegeven in bijlage 
4.  
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Figuur 7 Bew-Richards model 2.0 
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4. Huidig volwassenheidslevel 
Een wegontwerp project kan vrij complex zijn aangezien een weg vaak veel raakvlakken heeft met 
verschillende omgevingsaspecten. Door deze vele raakvlakken bestaat een wegontwerp project uit een 
samenwerking tussen verschillende disciplines. In dit hoofdstuk zijn alle belangrijke disciplines voor een 
wegontwerp project die geïnterviewd zijn weergegeven. Het doel hiervan is om te concluderen op welk 
volwassenheidslevel de wegontwerp projecten zich bevinden volgens alle disciplines. In paragraaf 4.1 zijn 
de disciplines besproken waarmee een wegontwerp raakvlakken heeft,  in paragraaf 4.2 is de opzet van het 
interview besproken. Paragraaf 4.3 geeft de resultaten van de interviews weer en het hoofdstuk sluit af met 
paragraaf 4.4 waarin het volwassenheidslevel van de wegontwerp projecten bepaald is.  

 

4.1 Disciplines met raakvlak 

In dit onderzoek is het BIM volwassenheidslevel bepaald vanuit een wegontwerp project. De disciplines 
waarmee het wegontwerp contact heeft zijn dus allen van belang om mee te nemen in dit onderzoek. 
Volgens verscheidene wegontwerpers zijn de disciplines die weergegeven staan in kolom 1 van tabel 13 van 
hoofdzakelijk belang voor een wegontwerp project. Al deze disciplines hebben een relatie tot de 
wegontwerpers maar zij hebben ook een relatie onderling.  
Enkel de disciplines verkeer en wegontwerp staan in de organisatieboom weergegeven op pagina 1. De 
overige disciplines vallen onder de volgende Advies-, Marktgroepen en Divisies: 

 
Tabel 13 Raakvlakken tussen de disciplines 

Discipline Adviesgroep Marktgroep Divisie 

Wegontwerp Wegen Wegen, Verkeer en 
Informatie management 

Mobiliteit 

Verkeer Verkeer & Vervoer Wegen, Verkeer en 
Informatie management 

Mobiliteit 

Kunstwerken Tunnels en Geotechnische 
constructies 

Energie en infra objecten Mobiliteit 

Kostenraming Infra consult en Asset-
management 

Energie en infra objecten Mobiliteit 

Geluid Milieu & leefomgeving Milieu Water en Milieu 

Water Stedelijk water en riolering Waterbeheer Water en Milieu 

Natuur en 
landschap 

Watermanagement en 
Landschap 

Waterbeheer Water en Milieu 

 
De gehele organisatiestructuur is te vinden in bijlage 1, de relatie tussen de disciplines en groepen is hiermee 
makkelijk te achterhalen. De Adviesgroepen die deel hebben genomen aan de interviews zijn hierin vet 
gedrukt. Kort samengevat is de relatie tussen de verschillende disciplines als volgt: 
 
De discipline verkeer komt met een vraagstuk dat neer wordt gelegd bij de Adviesgroep Wegen. De 
wegontwerpers maken een ontwerp en als dit compleet is gaat het naar de overige disciplines. Deze 
disciplines leveren hun input aan het ontwerp en dit proces kent vervolgens enkele iteratieslagen. Discipline 
water kijkt naar de watergangen in het wegontwerp. Kunstwerken kijkt onder andere naar viaducten, tunnels 
en bruggen. De discipline kostenraming kijkt naar de financiële kant van het ontwerp en de discipline geluid 
kijkt naar het aantal decibel aan geluidsproductie dat verwacht wordt bij dit ontwerp. Vervolgens bepalen 
zij of er geluidswallen of schermen noodzakelijk zijn in verband met geluidsoverlast. De discipline natuur 
en landschap kijkt hoe het wegontwerp in de omgeving past.  
  
Hier bovenstaand zijn de disciplines weergegeven waarmee een wegontwerp te maken heeft. Binnen een 
wegontwerp project zijn er echter ook system engineers werkzaam. Zij zorgen ervoor dat de verschillende 
disciplines op elkaar aansluiten voor een compleet wegontwerp. Dit werkproces is van zodanig belang dat 
er ook system engineers benaderd zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Vanaf heden vallen zij in dit 
onderzoek ook onder de term ‘disciplines’. 
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Voor alle disciplines zijn na overleg enkele medewerkers gevraagd die vaak deel uitmaken van een 
wegontwerp project. Welke medewerkers dit zijn is te vinden in bijlage 1, in totaal zijn er veertien interviews 
gehouden.  

 

4.2 Interview opzet 
Het doel van het interview met de specialisten is het BIM volwassenheidslevel van een wegontwerp project 
bepalen. De interviews hebben een standaard protocol, deze is te vinden in bijlage 5. Dit protocol bestaat 
uit vijf fases, in één van deze fases zijn vragen gesteld over de criteria om zodoende het volwassenheidslevel 
te bepalen in wegontwerp projecten.  
De doelstelling van Arcadis is om eind 2015 alle projecten op BIM level 1 te hebben en een aantal projecten 
op BIM level 2, de huidige situatie zal dus ook hierop teruggekoppeld moeten worden. De vragen in het 
interview gaan over alle wegontwerp projecten waaraan zij gewerkt hebben. Wanneer een vraag met ‘nee’ 
beantwoord is dan is de vervolg vraag of dit wel in een aantal wegontwerp projecten het geval is.  
De vragen over de criteria zijn bij elk interview in een andere volgorde gesteld, dit is gedaan voor 
transparantie in het onderzoek. Er is gekozen voor een interview met vragen in plaats van de respondent de 
inhoud van de criteria te laten lezen en het volwassenheidslevel per criterium te laten bepalen. Door vragen 
te stellen zal de specialist meer nadenken over het onderwerp, daarnaast is het toegankelijker om verdere 
vragen te stellen over een onderwerp om het juiste antwoord boven tafel te krijgen. 
Voorafgaand aan het eerste interview zijn de interview vragen met Matthijs Kluis doorlopen en vervolgens 
is er een proef interview gehouden met een wegontwerper. Naar aanleiding van dit interview zijn de vragen 
verder aangescherpt, dit is ook na de eerste twee echte interviews gedaan om een zo hoog mogelijk 
rendement uit de interviews te halen. De uiteindelijke interview vragen zijn de vinden in bijlage 4. 

 

4.3 Resultaten interview 

4.3.1 Resultaat alle disciplines 
In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen alle projecten en een aantal projecten.  De definitie hiervan is 
weergegeven in paragraaf 1.4. Tijdens de interviews kwam naar voren dat het merendeel van de medewerkers 
aan zo’n 4 wegontwerp projecten gewerkt hebben de afgelopen 1-2 jaar. Er zijn 14 interviews gehouden 
maar het is niet zo dat er 56 (4 X14) projecten besproken zijn. Medewerkers hebben aan dezelfde projecten 
gewerkt dus in totaal zijn er 20 projecten besproken, dit zijn alle projecten. Aangezien er 14 interviews zijn 
gehouden waren er ook 14 hoogst scorende BIM projecten. Sommige medewerkers hebben echter aan 
hetzelfde project gewerkt en daarom zijn er niet 14 hoogst scorende BIM projecten maar 4. Een aantal 
wegontwerp projecten staat daardoor gelijk aan 4. Het verschil tussen 20 en 4 is een belangrijke oorzaak 
waarom er bij een aantal projecten een grotere diversiteit is dan bij alle projecten. 
 
Het uiteindelijke resultaat bestaat uit een samengevoegd gelijk gewaardeerd gemiddelde van alle acht 
disciplines, deze is te zien in tabel 14. Des te meer disciplines het criterium in een bepaald level vinden 
passen dan wordt het vakje donkerder blauw. Wanneer een rij niet sommeert tot acht dan komt dat doordat 
voor een discipline dit criterium niet van toepassing is. Binnen sommige discipline zijn meerdere interviews 
teruggebracht naar één resultaat. Per vraag zijn alle antwoorden binnen een discipline naast elkaar gelegd en  
vergeleken, zodoende is per criterium het level bepaald vanuit iedere discipline. Er is dus niet met 
gemiddeldes gewerkt maar er is gekeken naar de antwoorden. De resultaten van alle acht disciplines op 
zichzelf zijn te vinden in bijlage 6. 
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4.3.2 Afzonderlijke disciplines  
In bovenstaande tabel is de huidige situatie weergegeven over alle disciplines gemeten, het resultaat per 
discipline is echter ook relevant. Wanneer één discipline op level 0 zit en andere disciplines op level 1 of 2, 
dan zit het gehele wegontwerp project nog steeds op level 0. Uit tabel 14 blijkt dat er tussen disciplines met 
regelmaat 1 level verschil zit maar nooit 2 verschil. In bijlage 6 is het resultaat per discipline weergegeven. 
Ook is hier per discipline een overzicht van: 
 

- De rol die de geïnterviewden hadden in het wegontwerp project. 

- De wegontwerp projecten waaraan de geïnterviewden gewerkt hebben. 

- De opvallendste zaken die tijdens het interview naar voren kwamen met betrekking tot de 
knelpunten voor het behalen van een hoger BIM volwassenheidslevel. 

 

4.4 Huidige situatie 
De resultaten van de interviews geven weer hoe BIM wordt ervaren op de werkvloer, het betekent niet dat 
dit ook daadwerkelijk zo is. Er zou bijvoorbeeld best een BIM visie en doelstelling gedefinieerd kunnen zijn, 
echter is deze op de werkvloer onbekend.  
Wanneer er eind 2015 gekeken wordt of de doelstelling behaald is, moet het mogelijk zijn om de voortgang 
ten opzichte van nu te meten. Daarom is er een gemiddeld level van alle projecten  en een gemiddelde van 
een aantal projecten bepaald. Wanneer als voorbeeld bij het criterium ‘taken en verantwoordelijkheden’ alle 
projecten nu 2x level 0 scoort en 6x level 1 is het gemiddelde: (2x0 +6x1)/8 = 0,75. Deze berekening is 
uitgevoerd voor alle groeperingen. Een stijging is op deze manier makkelijk te meten aan het eind van 2015. 
 

4.4.1 Alle groeperingen 
Kijkend naar de resultaten van de interviews is de belangrijkste conclusie dat nog niet alle criteria op level 
één zitten. Dit betekent niet dat er geen enkel project op minimaal level één heeft gedraaid. Wanneer de 
visie en ondersteuning ontbrak kan de rest van het project wel op level één hebben gedraaid. Het is naar 
aanleiding van tabel 14 in ieder geval duidelijk dat niet alle wegontwerp projecten op minimaal level één 
hebben gedraaid maar dit in 2015 wel haalbaar lijkt. Een aantal wegontwerp projecten hebben voor een 
klein deel van de criteria op level 2 gedraaid, maar nog lang niet voor alle criteria. Ook is het erg opvallend 
dat de groepering strategie erg laag scoort.  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tabel 14 Frequentie van de disciplines per criterium 

1:Licht 

blauw 

 

 

 

8:Donker 

blauw 
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Met een gelijk gewogen gemiddelde van de criteria en de disciplines is over alle criteria het gemiddelde voor 
alle wegontwerp projecten 0,80 en voor een aantal wegontwerp projecten 1,26. 
 
Uit tabel 14 zijn de volgende zaken te concluderen: 
 

- Dat de acht verschillende disciplines over alle projecten vrij veel op één lijn zitten bij de 
groeperingen: strategie, personeel, IT infrastructuur, weergave en toepassing. Bij de groeperingen 
processen en data is er vanuit de verscheidene disciplines veel diversiteit over het BIM 
volwassenheidslevel van alle wegontwerp projecten.  

- Voor een aantal wegontwerp projecten hebben de disciplines een grotere diversiteit over het BIM 
volwassenheidslevel. Dit is waarschijnlijk ontstaan doordat een aantal wegontwerp projecten gelijk 
is aan vier en alle wegontwerp projecten gelijk aan twintig. Ook tussen de groeperingen zit een 
groot verschil in het behaalde volwassenheidslevel.  

 
Het verschil in resultaat tussen de disciplines is van nevenbelang, dit is te achterhalen in bijlage 6. Het is 
belangrijker om per groepering het gehele wegontwerp project op een bepaald level te krijgen dan per 
discipline. De disciplines hebben veel raakvlakken en zijn daardoor erg afhankelijk van elkaar.  
Om de resultaten overzichtelijk weer te geven, is er in de volgende paragraaf per groepering een weergave 

van het resultaat. De opvallendste oorzaken waarom een level is behaald en ook waarom een hoger level 

niet is behaald zijn daarbij opgesomd. Een weergave hiervan per discipline is te vinden in bijlage 6. De 

doelstelling vanuit Arcadis is om alle wegontwerp projecten op level 1 te hebben en een aantal op level 2, 

dit is dus ook het doel voor elke groepering.  

4.4.2 Resultaat per groepering 
In deze paragraaf wordt toegelicht waarom een groepering een bepaald volwassenheidslevel heeft gehaald 
en wat de oorzaak is van het niet hoger scoren qua volwassenheidslevel.  
 
Strategie 
Voor deze groepering zitten alle wegontwerp projecten op level 0, een aantal projecten varieert tussen level 
0 en level 1. De belangrijkste resultaten die tijdens de interviews naar voren kwamen zijn hieronder 
opgesomd. Dit zijn tevens de redenen dat de groepering strategie deze score behaalt en niet hoger scoort. 
De score van deze groepering is voor alle projecten 0,08 en voor een aantal projecten 0,71. 
  

- BIM is nog een onbekend begrip op de werkvloer, het is zelfs zo dat enkele disciplines dachten 

volledig op BIM level 0 te zitten voorafgaand aan de interviews. Dit is een voorbeeld van het feit 

dat BIM als een ‘te grote’ verandering wordt ervaren en er geen concrete betekenis is voor het 

takenpakket van de werknemers met betrekking tot BIM. BIM is in bijna alle projecten als doel 

gezien in plaats van een middel. Het doel was bijvoorbeeld een project op level 1, het was echter 

onduidelijk welke aspecten van BIM kunnen bijdragen om een project op level 1 te krijgen. 

- Het wegontwerp project en de medewerkers zijn twee aspecten die erg bepalend zijn voor het tot 

stand komen van een ‘BIM’ project. De wens en eis met betrekking tot BIM van de opdrachtgever 

speelt een cruciale rol in het volwassenheidslevel van BIM. Ook moeten er medewerkers in het 

project aanwezig zijn die BIM stimuleren. Wanneer de opdrachtgever BIM niet nodig acht gebeurt 

dit ook niet. Daarnaast is het zo dat wanneer er tijdsdruk ontstaat in het project de projectleiders 

en medewerkers het werken volgens de BIM gedachtegang als eerste laten varen. In een aantal 

projecten is er niet vanaf het begin aan de hand van de BIM gedachtegang gewerkt, wanneer hier 

later mee begonnen wordt heeft het weinig nut.  

- Wanneer de opdrachtgever een BIM project wil is het zo dat dit enkel richting de klant gebruikt is 

en niet onderling. De belangrijkste oorzaak is dat er een integraal model ontbreekt. De disciplines 

zijn op zichzelf bezig om volgens de BIM gedachtegang te werken, er is echter geen stimulans voor 

een integraal model waarin alle disciplines ook bijvoorbeeld dezelfde standaarden, data of 

detailniveau gebruiken. Hierdoor is het werken volgens de BIM gedachtegang van de disciplines 

inefficiënt.  
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Personeel 
Voor deze groepering zitten alle wegontwerp projecten op level 1 en een aantal wegontwerp projecten ook 
op level 1. Onderstaande opsomming geeft aan waarom deze groepering zich in level 1 bevindt. De score 
van deze groepering voor alle projecten is 0,81 en voor een aantal projecten 1,01. 
 

- Er zijn presentaties die je bij mag wonen over het werken met de BIM gedachtegang, er zijn echter 
geen BIM opleidingen of trainingen beschikbaar. Hierdoor kunnen de werknemers niet voldoende 
voorzien worden in extra kennis over BIM, ook omdat BIM presentaties vaak als onduidelijk en te 
complex worden beschreven.  

- In nagenoeg alle projecten zijn de taken en verantwoordelijkheden van iemand bij iedereen bekend. 
BIM taken en verantwoordelijkheden zijn echter niet zodanig gedefinieerd dat ze bij iedereen 
bekend zijn als BIM taken en verantwoordelijkheden.  BIM taken of verantwoordelijkheden kunnen 
bijvoorbeeld zijn: integraal ontwerp waarborgen, standaarden opstellen of het gebruik van 3/4D 
ontwerpen stimuleren. 

 
Cultuur 
Voor deze groepering zijn alle wegontwerp projecten op level 1 en een aantal wegontwerp projecten ook 
op level 1 met voor samenwerkingsgerichtheid uitschieters naar level 2. Onderstaande twee opsommingen 
zijn de belangrijkste oorzaak waarom de groepering cultuur deze score behaalt. De score van deze 
groepering voor alle projecten is 0,88 en voor een aantal projecten 1,31. 
 

- Over het algemeen wordt de werkhouding tussen medewerkers als proactief ervaren. Er zijn echter 
voorafgaand aan het project geen BIM samenwerkingsaspecten besproken. Hoe zijn de benamingen 
uniform gehouden en hoe wordt er concreet actief samengewerkt met alle projectpartners, deze 
samenwerkingsaspecten zijn slechts bij een aantal projecten meegenomen.  

- Een aantal medewerkers hebben een behoefte om meer volgens de BIM gedachtegang te werken 
voor de overige medewerkers is BIM nog te ‘onbekend’, de projectleiders moeten dit meer en harder 
stimuleren.  
 

 
IT infrastructuur 
Deze groepering scoort bij uitstek het beste van allemaal. Alle projecten zitten tussen level 1 en 2, een aantal 
projecten zitten gemiddeld op level 2. De drie belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven en ook 
de reden waarom deze groepering deze score behaalt. Deze score is voor alle projecten van deze groepering 
1,5 en voor een aantal projecten 1,92.  
 

- Er kan informatie gekoppeld worden aan objecten echter is het tot op heden niet mogelijk om een 
koppeling te maken tussen de verschillende software die gebruikt wordt. Dit is wel noodzakelijk 
voor het bereiken van level 2. Wanneer er een wijziging wordt gemaakt dan is dit niet direct aan 
andere software gelinkt en er is ook geen melding van de wijziging zichtbaar. De output van de 
software kan niet ingelezen worden in andere software, dit dient handmatig te gebeuren. De meeste 
software is specialistisch en dus lastig handmatig aan te passen voor degene die informatie van een 
andere discipline nodig heeft. 

- Een belangrijke oorzaak van het ontbreken van een integraal model is dat niet alles geprogrammeerd 
is in de computers. Hierdoor kunnen ook niet alle gegevens aan elkaar gekoppeld worden. Dit is 
wel noodzakelijk om een integraal model te krijgen. Software als GIS en MX maken het echter lastig 
om in 3D te modelleren. 

- De werkomgeving en hardware is van een hoog niveau, echter door deze te evalueren bij de 
werknemers zal het nog een level kunnen stijgen. Ook is het van belang dat voor alle medewerkers 
een laptop gekozen wordt die zo goed mogelijk past bij hun werkzaamheden, in nog niet alle 
gevallen is dat zo. 
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Processen 
Deze groepering heeft een aantal wegontwerp projecten tussen level 1 en level 2 zitten, alle projecten zitten 
op level 1 met enkele negatieve uitschieters naar level 0. Hieronder zijn de belangrijkste resultaten 
weergegeven van deze groepering. Het resultaat van deze groepering voor alle projecten is 0,75 en voor een 
aantal projecten 1,59. 
 

- Er zijn vaak wel afspraken gemaakt over standaarden of procedures, echter worden deze af en toe 
geschonden. Afspraken nakomen is een essentieel aspect om efficiënt en effectief te werken, dit 
gebeurt niet vaak generiek voor alle disciplines. 

- Voor een nieuwe versie is het onbekend wie, wat en wanneer een aanpassing heeft gemaakt. 
Daarnaast zijn er veel versies en is het niet altijd duidelijk welke het meest recent is. Het werken zal 
efficiënter gaan wanneer deze aspecten opgepakt worden. Het gebruiken van vaste naamgevingen 
en coderingen bij e-mails, versies van modellen of objecten zou hier ook aan bijdragen.  

- Het is van belang dat standaarden en procedures in een wegontwerp project generiek zijn opgesteld, 
dit gebeurt met regelmaat maar niet altijd. Wanneer er vervolgens een wijziging ontstaat omdat 
bijvoorbeeld het detailniveau toeneemt dient een wijziging in bijvoorbeeld raakvlakken wederom 
generiek bekend te zijn. Dit gebeurt vaak niet. 

 
Data 
Voor deze groepering zijn alle wegontwerp projecten bijna op level 1, een aantal projecten bevindt zich op 
level 1. De belangrijkste redenen hiervoor zijn hieronder opgesomd. De score die alle projecten behalen bij 
deze groepering is 0,78, voor een aantal is dit 1,09. 
 

- Data dient soms nog bewerkt te worden voordat het nuttige informatie oplevert voor een andere 
specialist. Dit kan te maken hebben met een te hoog of te laag detailniveau, dit komt beide voor bij 
de disciplines. Het kan ook te maken hebben met het feit dat de output van verscheidene software 
niet te koppelen is aan elkaar, hierdoor bestaat een model niet up to date qua waardes.  

- Het detailniveau per ontwerpfase is vaak lastig te bepalen, binnen een discipline lukt dit wisselend, 
maar integraal is het lastig om een gelijk detailniveau te krijgen. Dit zorgt voor veel discussie en dus 
inefficiëntie.  Een nadeel van een te laag detailniveau is dat er vaak geen invulling gegeven kan 
worden aan de onderhoudsfase. Er is vaak wel nagedacht over de onderhoudsfase, dit is echter nog 
onderbelicht qua concrete invulling.  

- Om alle projecten van deze groepering op level 1 te krijgen is het belangrijkste dat er meer uniforme 
naamgevingen en coderingen gebruikt worden. Dit is integraal gezien in de helft van de projecten 
niet het geval.  

 
Weergave 
Deze groepering scoort nog niet op het niveau van de doelstelling. Alle wegontwerp projecten scoren tussen 
level 0 en 1, een aantal wegontwerp projecten scoort level 1. De belangrijkste resultaten die tijdens de 
interviews naar voren kwamen zijn hieronder weergegeven. De score voor deze groepering van alle 
wegontwerp projecten is 0,42 en voor een aantal is deze score 1,00. 
 

- Een grafische weergave in 3D in plaats van 2D wordt door veel disciplines omschreven als een 
toegevoegde waarde. Bij het uitwisselen van informatie tussen disciplines zijn er echter zelden 3D 
weergaves beschikbaar. Uit 3D weergaves valt meer informatie te halen en zou dus een bijdrage 
leveren aan het efficiënter werken.  

- Voor een aantal disciplines is het van belang om een deel van de omgeving te zien rond de nieuw 
aan te leggen weg. Deze omgevingsaspecten zijn vaak niet zichtbaar in de tekening die zij van de 
wegontwerpers krijgen en moeten zelf achterhaald worden. Wanneer de disciplines op dit vlak meer 
rekening met elkaar houden is het mogelijk om efficiënter te werken.  

- De belangrijkste oorzaak dat een aantal wegontwerp projecten level 2 niet haalt heeft te maken met 
de ontbrekende link tussen de weergaves. Modellen hebben van elkaar geen idee waar de ander zich 
bevindt en hoe ze op elkaar aan moeten sluiten. Daarnaast verandert de weergave op je scherm niet 
wanneer een ontwerp door iemand anders op hetzelfde moment is aangepast.  
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Toepassing 
Deze groepering zit voor alle projecten bijna op de doelstelling van 2015. Een aantal wegontwerp projecten 
bevindt zich echter op level 1 met uitschieters naar level 2. De belangrijkste oorzaken waarom dit het 
resultaat is staat hieronder opgesomd. De score van deze groepering voor alle wegontwerp projecten is 0,97, 
voor een aantal wegontwerp projecten is de score 1,33. 
 

- In slechts een aantal projecten is er gewerkt met het programma Revit, dit is een goede basis om 4-
5D koppelingen te maken. In Revit zijn 3D weergaves zichtbaar van het ontwerp, iets wat te weinig 
voorkomt in de meeste wegontwerp projecten. Echter zijn er zelfs in de Revit projecten geen 4/5D 
koppelingen. Daarnaast is het voor een aantal disciplines ook niet relevant om in 4/5D te werken. 
Ook is het niet voor alle projecten rendabel in verband met de duur van het project, alle modelleren 
en programmeren kost toch tijd. Op dit moment is er nog geen enkele koppeling tussen de software, 
output kan niet aan elkaar gelinkt worden. 

- Om het volwassenheidslevel te laten stijgen is het ook relevant om in één groot view model te gaan 
werken. Wanneer iemand werkt aan een onderdeel van het model en deze wijzigt wordt vervolgens 
dit onderdeel terug gezet in het view model en worden de wijzigingen verwerkt voor alles wat in 
het model hieraan gelinkt is. 

- Netwerk platformen als Relatics, Imandra of METT worden gebruikt maar nog niet altijd op de 
juiste manier. De grote hoeveelheid informatie zorgt ervoor dat het onoverzichtelijk wordt en er 
moet ook constant gebruik van gemaakt worden. Wanneer enkele wijzigingen per mail besproken 
worden dan missen andere disciplines deze wijziging, dit gebeurt tot op heden nog wel.  
 

4.4.3 Positieve aspecten 
Positieve aspecten komen bij het resultaat overzicht niet naar voren. Het resultaat van de interviews is in 

welk volwassenheidslevel de wegontwerp projecten staan en wat de oorzaak is waarom er niet hoger 

gescoord wordt. Wat er allemaal goed gaat is daarbij van minder belang. Hieronder worden de meest 

positieve aspecten beschreven zodat duidelijk is dat deze niet aangepakt hoeven te worden en het nuanceert 

daarmee paragraaf 4.4.2.  

- De disciplines zijn op zichzelf goed bezig om volgens de BIM gedachtegang te werken. In één 

discipline wordt er bijvoorbeeld voor aanvang van het project het nieuwe nog ‘onbekende’ BIM 

stapje generiek besproken.  

- De IT infrastructuur is goed geregeld, hardware en werkomgeving scoren beide boven de 

doelstelling. De randvoorwaarden voor het optimaal werken zijn dus gecreëerd door Arcadis.  

- De algemene taken en verantwoordelijkheden van een medewerker zijn bij alle andere in het project 

bekend. Wanneer er een vraag is over het onderwerp is het duidelijk wie deze op moet pakken.  

- De samenwerking tussen Arcadis en de opdrachtgever wordt over het algemeen als actief en prettig 

ervaren. In een aantal projecten wordt er zelfs efficiënt gewerkt om de projectkosten te besparen.   

- De platformen waarop data gedeeld kan worden zijn algemeen bekend en iedereen in het project 

gebruikt deze.  
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5. Acties 2015 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews weergegeven per groepering omdat dit een 
overzichtelijk totaal beeld geeft van de huidige situatie. Daarnaast zijn de opvallendste zaken binnen een 
groepering vaak gelinkt aan elkaar. Om de doelstelling met de huidige situatie te vergelijken zijn de resultaten 
echter per criterium bekeken. Zodoende is het mogelijk om concretere acties te ontwikkelen, om het BIM 
volwassenheidslevel in wegontwerp projecten te doen stijgen en de acties voor in 2015 duidelijk te krijgen. 
In paragraaf 5.1 is per criterium de huidige situatie met de doelstelling vergeleken en hierbij is ook een plan 
van aanpak gegeven om het criterium een BIM volwassenheidslevel te doen stijgen. In paragraaf 5.2 is de 
prioritering van de 22 criteria besproken en dit hoofdstuk sluit af met paragraaf 5.3. In deze paragraaf is 
weergegeven welke stappen weinig energie kosten en toch winst opleveren voor het BIM 
volwassenheidslevel in wegontwerp projecten.  

 

5.1 Huidige situatie en doelstelling 

5.1.1 Acties 
De doelstelling voor alle criteria is gelijk, alle projecten moeten op level 1 zijn en een aantal projecten moeten 
op level 2 zijn. Deze doelstelling is vanuit de Divisie Mobiliteit van Arcadis gedefinieerd en deze is voor alle 
criteria hetzelfde. Aan de hand van de interviews is per criterium het huidige volwassenheidslevel bepaald, 
deze is weergegeven in een tabel. Er zijn acht disciplines geïnterviewd, wanneer er tussen twee levels een 
verhouding is van 4-4 of 5-3 dan zijn beide levels als huidig weergegeven. Bij een andere verhouding is het 
gemiddelde level bepalend voor de huidige situatie van het criterium, een score van 1,50 tot en met 2,49 
staat dus gelijk aan level 2. Per criterium is dus in de tabel af te lezen of het voorloopt op de doelstelling, 
gelijk loopt met de doelstelling of achterloopt op de doelstelling. In de tabel is verder een actie beschreven 
waarin staat wat er moet veranderen om het criterium één level te laten stijgen in volwassenheidslevel. Dit 
is voor elk criterium gedaan en in een aantal gevallen kan het criterium hierdoor gelijk komen met de 
doelstelling en in andere gevallen boven de doelstelling eindigen voor eind 2015. Dit is afhankelijk van het 
huidige volwassenheidslevel. 
Er is besloten om geen actoren te koppelen aan de actie die voor elk criterium is weergegeven. Dit is niet 
gedaan omdat het erg project afhankelijk is wie de actie gaat uitvoeren.   
 
Onderstaande tabel 15 geeft weer hoeveel criteria boven, gelijk of onder de doelstelling zitten. Dit is gedaan 
voor alle 22 criteria, waarbij de doelstelling voor alle projecten level 1 is en voor een aantal projecten level 
2. Pas wanneer een criterium volledig op level 1 zit bij alle projecten is hij gelijk aan zijn doelstelling, een 
criterium dat tussen level 0-1 scoort voor alle projecten zit onder de doelstelling en wanneer een criterium 
level 1-2 of hoger scoort voor alle wegontwerp projecten zit het boven de doelstelling. Dezelfde methodiek 
is toegepast voor een aantal projecten maar dan een level hoger als uitgangswaarde.  
 
Tabel 15 Score van criteria in relatie tot doelstelling 

 
Groepering strategie: 
 
Criterium: BIM visie en doelstelling 

Huidig: Alle projecten      Level: 0 
              Aantal projecten   Level: 0-1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Het formuleren van een BIM visie en doelstelling tijdens projecten zorgt voor duidelijkheid bij de 
werknemers. Ook is er een concreet BIM implementatie plan voor elk project nodig waarin voor de 
werknemers bekend wordt hoe en wat er met betrekking tot BIM van hen verwacht wordt.  

 
 
 

 Boven doelstelling Gelijk aan doelstelling Onder doelstelling 

Alle projecten 2 13 7 

Aantal projecten 1 4 17 
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Criterium: Management ondersteuning 

Huidig: Alle projecten      Level: 0 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: De werknemers in de projecten hebben meer kennis nodig over BIM, wat betekent BIM concreet 
voor hun takenpakket. Wanneer er volgens de BIM gedachtegang gewerkt wordt en er ontstaat een geld 
of tijd tekort moet de projectleider aangeven dat ondanks deze druk, BIM niet ondergeschoven moet 
worden en er op andere aspecten tijd en geld bespaard moet worden.  

 
Criterium: BIM stimulans 

Huidig: Alle projecten      Level: 0 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Personen dienen verantwoordelijk gesteld te worden voor de BIM implementatie zodat 
daadwerkelijk alle aspecten geprogrammeerd en gemodelleerd worden. Ook is een integrale BIM leider 
noodzakelijk om het werken op eilandjes te voorkomen. Deze BIM verantwoordelijke(n) zijn in alle fases 
van het ontwerpproces noodzakelijk en dragen het belang van BIM uit.  

 
Groepering personeel: 
 
Criterium: Taken en verantwoordelijkheden 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: BIM taken en verantwoordelijkheden die bij een wegontwerp project horen moeten generiek 
worden verdeeld. Deze BIM taken en verantwoordelijkheden moeten daarvoor eerst bekend zijn en 
worden verdeeld onder de werknemers. 

 
Criterium: Training en opleiding 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Het moet mogelijk zijn om naast openbare presentaties ook opleidingen of trainingen te volgen 
die men meer kennis geeft over het werken volgens de BIM gedachtegang. Ook zouden presentaties 
verplicht kunnen worden om bij aanwezig te zijn.  

 
Groepering cultuur: 
 
Criterium: Bereidheid te veranderen 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Met meer kennis van BIM onder de werknemers ontstaat er ook sneller bij iedereen de behoefte 
om volgens de BIM gedachtegang te werken. Met voldoende stimulans vanuit de projectleider zullen de 
werknemers ook alles gaan programmeren. Hierdoor kan data makkelijker aan elkaar gelinkt worden en 
dit maakt het werken volgens de BIM gedachtegang makkelijker.  

 
Criterium: Samenwerkingsmogelijkheid 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Voorafgaand aan een project dienen er samenwerkingsafspraken met betrekking tot communicatie 
en pro actieve houding besproken worden. Hieronder kunnen bijvoorbeeld afspraken over standaarden 
of een integraal ontwerp vallen. Hierdoor kan er meer proactief gereageerd worden op wijzigingen in het 
ontwerp die van belang zijn voor het (BIM) model.  

 
Groepering IT infrastructuur: 
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Criterium: Hardware 

Huidig: Alle projecten      Level: 2 
              Aantal projecten   Level: 2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Wanneer er in het plan van aanpak nagedacht wordt over de hardware mogelijkheden en het 
verbeteren ervan en er daarnaast constant ICT hulp is wanneer dit noodzakelijk is, dan zal dit criterium 
stijgen naar level 3.  

 
Criterium: Software 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1-2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Er dient meer aandacht te ontstaan voor het kunnen koppelen van software. Output van software 
aan elkaar koppelen of een wijziging in het ontwerp zichtbaar maken voor elkaar zijn belangrijke stappen 
in dit proces. Wanneer dit gebeurt kan er efficiënter gewerkt worden.  

 
Criterium: Werkomgeving 

 
Groepering processen: 
 
Criterium: Standaarden 

 

Criterium: Supply proces 

 
Criterium: Procedures 

 
Groepering data: 
 
Criterium: Data nauwkeurigheid 

Huidig: Alle projecten      Level: 2 
              Aantal projecten   Level: 2-3 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Dit criterium komt volledig op volwassenheidslevel drie wanneer er aan de werknemers feedback 
wordt gevraagd over de werkomgeving. Op deze manier worden nieuwe behoeftes geïdentificeerd. 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1-2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Wanneer er wijzigingen ontstaan tijdens een project in bijvoorbeeld afspraken, raakvlakken of 
versies dient dit generiek bekend gemaakt te worden. Vaak gebeurt dit nog onderling. Ook moet men 
waarborgen dat afspraken worden nageleefd, dit kan door hier streng op te zijn of programma’s te 
gebruiken als ‘last planner system’.  

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie:  Een intensievere afstemming met meer richtlijnen vooraf, tussen het projectteam en de 
opdrachtgever zal zorgen dat de klant een beter beeld krijgt van het eindresultaat van het ontwerp. 
Aanpassingen zullen zodoende beter voorspelbaar worden en minder voorkomen.  

Huidig: Alle projecten      Level: 0-1 
              Aantal projecten   Level: 1-2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Om alle projecten op level één te krijgen is het van belang dat afspraken, standaarden, en 
procedures van begin tot en met het einde van het ontwerp aanwezig zijn. Om een aantal projecten op 
level 2 te krijgen dienen medewerkers zich verantwoordelijker te voelen voor hun eigen taken en dient 
iedereen zich aan de procedures te houden tijdens het gehele ontwerp project. 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 
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Criterium: Data volledigheid 

 
Criterium: Up to date houden data 

 
Groepering weergave: 
 
Criterium: Grafische weergave 

 
Criterium: Topografische weergave 

 
Groepering toepassing: 
 
Criterium: Model koppeling toepasbaarheid 

 
Criterium: Model integratie 

Actie: Voor level 2 is het nodig dat het detailniveau van de data aangepast wordt voor degene die de 
informatie nodig heeft. Zo kan informatie zonder bewerken of navragen gebruikt worden. Daarnaast is 
het nodig om een koppeling te maken of een link te creëren tussen de (output van) data, hierdoor worden 
wijzigingen in andere modellen verrekend of ontstaat er een melding van de wijziging. 

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Om volledig op level 2 te komen dient de onderhoudsfase concreet te worden. Er moet meer data 
bekend worden over de omgeving en het uiteindelijke resultaat om in het ontwerp al rekening te houden 
met de onderhoudsfase. Deze data komt voornamelijk van externe partijen, er moet op dit vlak 
intensiever samengewerkt worden.   

Huidig: Alle projecten      Level: 0-1 
              Aantal projecten  Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Binnen projecten dient net als binnen disciplines uniforme namen en coderingen gebruikt te 
worden. Anders zal level 1 niet bereikt worden. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de naamgeving 
dient dit generiek bekend te zijn voor iedereen in het project, zodoende kan level 2 bereikt worden. 

Huidig: Alle projecten      Level: 0 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Om alle projecten een level te laten stijgen dient er vaker in 3D informatie uitgewisseld te worden 
onderling. Voor nagenoeg elke discipline betekent dit een meerwaarde. Om een aantal projecten te laten 
stijgen dient er een koppeling te ontstaan tussen de software, wel moet hierbij aangetekend worden dat 
een 4-5D koppeling niet voor elke discipline relevant is.  

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Er is een link noodzakelijk tussen de modellen zodat ze van elkaar weten waar ze zich bevinden. 
Ook is het voor het model nodig dat het weet hoe de omgeving eruit ziet en wat de invloed is van de 
omgeving op het model, dit is voor een aantal disciplines zeer relevant. GIS werkt in 2D en er is een 
behoefte om de mogelijkheden voor 3D te bekijken om efficiënter te werken.  

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Om alle en een aantal projecten op level 2 te krijgen dienen er multidisciplinaire koppelingen 
gemaakt te worden en dit gebeurt nog niet. Voor een aantal disciplines draagt dit bij aan de efficiëntie, zij 
hoeven dan niet zelf aanpassingen te verwerken in hun eigen model vanuit andere disciplines.  

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 1-2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 
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Criterium: Netwerk 

 
Criterium: Informatie uitwisseling 

 

5.1.2 Groeperen acties 
Voor elk criterium zijn acties opgesteld, sommige acties hebben echter een relatie tot elkaar. Van een actie 
van één criterium kunnen meerdere criteria profiteren en soms zelfs een volwassenheidslevel stijgen. De 
acties van alle criteria zijn gegroepeerd in onderstaande tabel en vallen allen onder een generaliserende actie. 
Wanneer er in een project een actie wordt uitgevoerd is het aan de hand van onderstaande tabel eenvoudiger 
om meerdere criteria van elkaars actie te laten profiteren en kan er dus efficiënter gewerkt worden. Alle 
acties zijn in zeven groepen weergegeven. Er kan in onderstaande tabel achterhaald worden welke criteria 
ook van die actie zouden kunnen profiteren. Een aantal acties zijn omcirkeld, dit wordt in de volgende 
paragraaf toegelicht.  
 

Tabel 16 Groeperen van acties 

Actie: Er dient meer in één groot view model gewerkt te worden om level 2 volledig te bereiken.  Wanneer 
een wijziging klaar is gaat het naar het view model en wordt de wijziging in een klein stukje van het model 
verwerkt in het geheel.  

Huidig: Alle projecten      Level: 1 
              Aantal projecten   Level: 2 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Beschrijving: Alle informatie overdracht dient via de netwerkplatformen van het project te verlopen, zo 
zal er geen informatie ontbreken. Er zal strikt op toe moeten worden gezien dat deze platformen op de 
juiste manier gebruikt worden om ze overzichtelijk te houden.  

Huidig: Alle projecten      Level: 0-1 
              Aantal projecten   Level: 1 

Doel: Alle projecten        Level: 1 
          Aantal projecten    Level: 2 

Actie: Informatie zal wanneer het een bijdrage levert, meer in 3D uitgewisseld moeten worden om alle 
projecten op level 1 te krijgen. Om een aantal projecten op level 2 te krijgen is het belangrijkste dat de 
data meer open wordt. Gegevens, data en andere zaken dienen zonder na bellen of mailen achterhaald 
en gebruikt te kunnen worden. Dit kan bereikt worden doormiddel van een ‘cloud’ of het constant 
duidelijk opslaan van data.  

Acties Criterium Criterium Criterium Criterium Criterium 

Output van 
data aan 
elkaar linken. 

Software kan dit 
mogelijk maken. 

Data nauwkeurigheid 
zal hoger zijn doordat 
wijzigingen worden 
meegenomen. 

De  topografische 
weergave koppelt 
het model aan de 
omgeving. 

Voor een model 
koppeling 
toepasbaarheid is 
een link nodig 
tussen 
verschillende 
modellen. 

 

Duidelijkheid 
over BIM in 
projecten. 

Een BIM visie en 
doelstelling maakt 

BIM voor de  

werknemers duidelijker. 

Management 
ondersteuning moet 
de concrete betekenis 
van BIM verhogen 
voor het takenpakket.   

Opleiding en 
training zal de 
werknemers een 
basis geven om BIM 
projecten te draaien.  

Met meer 
duidelijkheid over 
BIM zal de 
bereidheid te 
veranderen groter 
zijn. 

Er dient 
verantwoord
elijkheid te 
ontstaan 
voor BIM 
stimulans.  

Generieke 
bekendheid 
vergroten.  

BIM taken en 
verantwoordelijkhed
en dienen generiek 
bekend te zijn in het 
project. 

Voorafgaand aan een 
project dienen 
samenwerkingsmogel
ijkheden om pro actief 
te communiceren 
generiek bekend te zijn.  

Wijzigingen in 
afgesproken 
standaarden dienen 
generiek bekend te 
zijn.  

Binnen projecten 
dienen uniforme 
namen gebruikt te 
worden om data 
up to date te 
houden. 

Netwerk 
platform 
dienen altijd 
en generiek 
gebruikt te 
worden. 
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5.2 Prioritering 
De doelstelling van de Divisie Mobiliteit bestaat uit twee delen. Alle projecten op level 1 en een aantal 
projecten op level 2. Het eerste deel van deze doelstelling is als hoogste prioriteit gesteld. Met een basis van 
alle wegontwerp projecten op level 1 is het  makkelijker om een aantal wegontwerp projecten op level 2 te 
krijgen dan omgekeerd.  
Alle zeven criteria die nog niet op level 1 zitten zijn omcirkeld in tabel 16, deze criteria zijn binnen de 
hoogste prioriteit het belangrijkste om te stijgen. Er is dus binnen de hoogste prioriteit (level 1) een 
prioritering in criteria bepaald. Het is aan de hand van tabel 16 mogelijk om alle criteria met de hoogste 
prioriteit te vergelijken met acties die een relatie tot elkaar hebben, zodoende kan er efficiënt met de juiste 
prioriteit actie ondernomen worden.  De criteria die niet alle wegontwerp projecten op level 1 hebben en 
dus eerst verbeterd moeten worden zijn:  
  

- BIM visie en doelstelling   Meer duidelijkheid over BIM 

- Management ondersteuning   Concretere betekenis takenpakket vanuit projectleider 

- BIM stimulans    Meer verantwoordelijkheid voor BIM implementatie 

- Procedures    Gehele ontwerpcyclus zelfde afspraken nodig 

- Up to date houden data   Uniforme namen binnen project gebruiken 

- Grafische weergave   Meer in 3D weergeven onderling 

- Informatie uitwisseling   Meer open data beschikbaar (in 3D) 
 
Bovenstaande criteria dienen door alle disciplines zodanig verbeterd te worden dat ze overal op level 1 
zitten. Bij het tweede deel van de doelstelling met een aantal projecten op level 2 is dat ook het geval. Tijdens 
het interview hebben de disciplines aangegeven hoe zij de criteria ervaren in een wegontwerp project, dit 
betekent niet dat het betrekking heeft op het volwassenheidslevel van hun eigen discipline. Het is van belang 
dat bij de acties rekening gehouden wordt met alle disciplines waar een wegontwerp project raakvlakken 
heeft. Op deze manier kan het volwassenheidslevel in de toekomst hoger ervaren worden. Er zijn 5 criteria 
die voldoen aan de doelstelling om een aantal projecten op level 2 te hebben. De 17 criteria die niet voor 
een aantal projecten het volwassenheidslevel van de doelstelling hebben bereikt staan hieronder: 

Uitgebreidere 
inventarisatie 
bij 
medewerkers 
of klanten.  

De hardware 
verbeteringen dienen 
voorafgaand aan het 
project besproken te 
worden. 

Er dient bij de 
werknemers gevraagd 
te worden of de 
werkomgeving 
uitgebreid moet worden 
voor de 
werkzaamheden. 

Wanneer vooraf 
meer over het 
ontwerp wordt 
gesproken tussen 
klant en 
opdrachtgever is het 
supply proces 
efficiënter.  

  

Alle fases van 
project in 
beschouwing 
nemen. 

Alle procedures 
dienen van de eerste 
ontwerp fase tot en 
met de laatste 
vastgelegd te zijn.  

De data volledigheid 
van de onderhoudsfase 
dient te stijgen.  

   

Meer 
onderlinge 
weergaves in 
3D. 

Informatie dient 
onderling vaker in 3D 
uitgewisseld te 
worden voor een 
nuttigere grafische 
weergave.  

Informatie moet meer 
open zijn en wanneer 
mogelijk in 3D, zo zal 
de informatie 
uitwisseling efficiënter 
verlopen.  

   

Het 
gebruiken van 
één view 
model. 

Een wijziging in het 
ontwerp wordt door 
een geïntegreerd 
model in het gehele 
view model verwerkt.  
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- BIM visie en doelstelling      -   Management ondersteuning         -  BIM stimulans 

- Taken en verantwoordelijkheden    -   Training en opleiding         -  Bereidheid te veranderen 

- Software       -   Standaarden          -  Procedures 

- Data nauwkeurigheid      -   Data volledigheid          -  Up to date houden data 

- Grafische weergave      -   Topografische weergave         -  Model integratie 

- Model koppeling toepasbaarheid     -   Informatie uitwisseling 
 

Er dient dus veel vooruitgang geboekt te worden, maar door te beginnen met alle projecten op level 1 te 
krijgen zal er indirect ook al een grote stap gemaakt worden naar level 2. Veel acties hebben een verband 
met elkaar zoals beschreven is in paragraaf 5.1.2. In welke volgorde de zeven gegroepeerde acties uitgevoerd 
worden is aan Arcadis om te bepalen omdat het project afhankelijk is en de zeven gegroepeerde acties ook 
van elkaar afhankelijk zijn dus het maakt niet veel uit in welke volgorde dit gebeurt. Wel wordt aangeraden 
om met de ‘duidelijkheid over BIM in projecten’ te beginnen aangezien in tabel 16 zichtbaar is dat deze actie 
de meeste criteria met hoogste prioriteit heeft. Ook zal hiermee de groepering strategie stijgen die zoals te 
zien is in tabel 14 een lage score behaalt.  
 

5.3 Laaghangend fruit 
Er is tijdens de interviews gevraagd aan de medewerkers welke aspecten makkelijk aan te pakken zijn met 
relatief weinig energie. Dit zogenoemde laaghangend fruit zijn aspecten die op korte termijn voor efficiënte 
verhogingen kunnen zorgen. Er zijn vier aspecten die meermaals naar voren kwamen tijdens de interviews. 
Hieronder zijn de vier aspecten omgezet in vier acties.  
 
Standaard benamingen 
Het opstellen van standaard benamingen voor versies, modellen, objecten, een email of eisen die generiek 
gebruikt worden in het project. Het invoeren hiervan is iets wat weinig tijd hoeft te kosten en makkelijk te 
bereiken is.  Dit zal ervoor zorgen dat verschillende disciplines makkelijk elkaars data kunnen uitwisselen 
tijdens een project. 
 
Afspraken nakomen 
Afspraken die gemaakt worden tijdens een project dienen altijd nagekomen te worden. Dit zijn onder andere 
afspraken met betrekking tot standaarden en coderingen, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van data en 
het plaatsen van data in bepaalde mappen. Het nakomen van afspraken wordt als logisch beschouwd door 
veel werknemers, echter gebeurt dat niet altijd. Hier zou meer op gehamerd kunnen worden of de 
verantwoordelijkheid kan meer bij de werknemers gelegd worden zodat ze erop afgerekend kunnen worden. 
Ook is het invoeren van een programma als bijvoorbeeld ‘last planner system’ een optie.  
 
Pro actief communiceren 
Er kan meer pro actief met elkaar gecommuniceerd worden. Hierbij is het vooral van belang om andere 
medewerkers of disciplines in te lichten, wanneer een gemaakte wijziging invloed op het ontwerp gaat 
hebben die relevant is voor hen. Wat hierbij zou helpen is één centrale raakvlak manager in het project die 
hier sturing aan geeft. Ook is het van belang om het project eerder integraal te maken, hierdoor wordt het 
bij wijzigingen in het ontwerp eerder duidelijk of dit ook relevant is voor andere disciplines. 
 
Duidelijkheid over BIM 
Meer duidelijkheid over BIM op de werkvloer zal het werken volgens de BIM gedachtegang stimuleren. 
Hierbij is het van belang dat de BIM mogelijkheden bekend zijn, dus de concrete betekenis van BIM voor 
iemands werkpakket. Maar ook de theorie achter BIM is relevant, wat houden de verschillende levels 
bijvoorbeeld in of hoe werkt het koppelen van informatiesystemen. Een mogelijkheid is om voorafgaand 
aan elk project integraal te bespreken welk nieuw BIM stapje er gemaakt wordt ten opzichte van voorgaande 
projecten.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: “Welke acties moet Arcadis 
ondernemen om het werkproces voor alle wegontwerp projecten op BIM level 1 te krijgen en een aantal op BIM level 2?”. In 
paragraaf 6.1 zal antwoord gegeven worden op deze vraag, in paragraaf 6.2 zijn een aantal aanbevelingen 
gedaan die het werkproces verder kunnen bevorderen en ten slotte is in paragraaf 6.3 een discussie 
weergegeven over de validiteit van de uitkomsten.  

 

6.1 Conclusies 
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat nog niet alle wegontwerp projecten op BIM level 1 
draaien en dat BIM level 2 nog niet in een wegontwerp project is bereikt. Wel zijn er al veel criteria op BIM 
level 1 maar dit geldt nog niet voor alle criteria.  
 
Criteria BIM volwassenheidslevel bepalen 
Het Bew-Richards model dat bij Arcadis gehanteerd wordt om het volwassenheidslevel van een wegontwerp 
project weer te geven is onvolledig. Het model kan niet de gehele definitie van BIM dekken zoals Arcadis 
deze heeft omschreven. Er is in dit onderzoek een aanvulling gedaan op dit model om zodoende wel het 
volwassenheidslevel van de wegontwerp projecten te kunnen bepalen. In de literatuur zijn uit zes 
geanalyseerde volwassenheidsmodellen 15 aanvullende criteria bepaald, zij vormen een aanvulling op het 
Bew-Richards model. In totaal bestaat het ontwikkelde Bew-Richards model 2.0 uit 22 criteria die het 
volwassenheidslevel van een wegontwerp project bepalen. Deze criteria zijn gegroepeerd onder acht 
groeperingen om het overzichtelijker te maken en onderlinge relaties eerder zichtbaar te maken. 
 
Huidig volwassenheidslevel 
Van alle belangrijke disciplines voor een wegontwerp project zijn medewerkers geïnterviewd. Hiermee is 
het BIM volwassenheidslevel in wegontwerp projecten bepaald. Met een gelijk gewogen gemiddelde van de 
22 criteria en de 8 geïnterviewde disciplines ontstaat er een BIM volwassenheidslevel voor alle wegontwerp 
projecten van 0,80 en voor een aantal wegontwerp projecten van 1,26. De groepering strategie heeft de grootste 
inhaalslag te maken in 2015 maar ook de groeperingen processen, data en weergave hebben een inhaalslag 
te maken in 2015 om op BIM volwassenheidslevel 1 te komen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de score van alle criteria. 
 
Tabel 17 Score van criteria in relatie tot doelstelling  

 
Acties 2015 
Om alle wegontwerp projecten op BIM volwassenheidslevel 1 te krijgen zijn er zeven acties nodig, er zijn 
namelijk zeven criteria die nog niet voor alle wegontwerp projecten op volwassenheidslevel 1 zitten. Deze 
acties hebben de hoogste prioriteit in 2015. Alle projecten op level 1 heeft een hogere prioriteit dan een 
aantal projecten op level 2. Kort weergegeven zijn deze zeven acties: 
 

- BIM visie en doelstelling   Meer duidelijkheid over BIM 

- Management ondersteuning   Concretere betekenis takenpakket vanuit projectleider 

- BIM stimulans    Meer verantwoordelijkheid voor BIM implementatie 

- Procedures    Gehele ontwerpcyclus zelfde afspraken nodig 

- Up to date houden data   Uniforme namen binnen project gebruiken 

- Grafische weergave   Meer in 3D weergeven onderling 

- Informatie uitwisseling   Meer open data beschikbaar (in 3D) 
 
Voor alle criteria zijn acties inzichtelijk gemaakt om het BIM volwassenheidslevel te doen stijgen. Wanneer 
één actie wordt opgepakt is het mogelijk dat twee à drie criteria hiervan profiteren en wellicht stijgen in 
volwassenheidslevel. Zo profiteren de criteria software, data nauwkeurigheid, model koppeling 

 Boven doelstelling Gelijk aan doelstelling Onder doelstelling 

Alle projecten 2 13 7 

Aantal projecten 1 4 17 
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toepasbaarheid en topografische weergave wanneer er een link mogelijk wordt tussen de output van 
modellen. Alle 22 acties zijn onder 7 generaliserende acties geplaatst, binnen een groep van acties kunnen 
criteria van elkaars actie profiteren. Wanneer dit meegenomen wordt bij het uitvoeren van een actie kan er 
efficiënter gewerkt worden.   
 
Uit de interviews komen vier acties naar voren die weinig energie hoeven te kosten om te implementeren. 
Toch zorgen deze vier acties voor winst in het werken volgens de BIM gedachtegang. Deze vier acties zijn: 
 

- Het gebruiken van standaard benamingen van objecten in het gehele project, dus niet alleen per 
discipline. 

- Het nakomen van gemaakte afspraken, er dient altijd aan proces afspraken gehouden te worden. 

- Door meer pro actief met elkaar te communiceren kunnen wijzigingen makkelijker integraal 
verwerkt worden. 

- Er dient meer concrete duidelijkheid te ontstaan in het takenpakket van de werknemers over het 
werken volgens de BIM gedachtegang.  

 

6.2 Aanbevelingen 
Deze paragraaf is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel geeft aanbevelingen die ontstaan zijn uit dit 
onderzoek, het tweede deel geeft aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
 
Aanbeveling uit huidig onderzoek 
De reden dat veel criteria niet verder reiken dan level 1 is omdat er geen link mogelijk is tussen de output 
van modellen of tussen de verschillende software programma’s. Het stapje van level 1 naar level 2 is op dit 
moment nog niet van de hoogste prioriteit maar zal dat in de toekomst wel worden. Het multidisciplinair 
koppelen van data is hierbij essentieel ooit volledig een wegontwerp project op level 2 te draaien.  
 
Voor alle 22 criteria is een actie opgesteld om ieder criterium te verbeteren qua BIM volwassenheidslevel. 
Al deze acties zijn teruggebracht naar zeven groepen, alle acties binnen een groep hebben een sterke relatie 
tot elkaar. Van een actie van één criterium kunnen overige criteria binnen dezelfde groepering ook 
profiteren. Er dient daarom voorafgaand aan de actie gekeken te worden hoe criteria die een sterke relatie 
tot dit criterium hebben daar ook van kunnen profiteren. De zeven gegroepeerde acties zijn: 
 

- Output van data aan elkaar linken. 

- Duidelijkheid over BIM in wegontwerp projecten. 

- Generieke bekendheid vergroten. 

- Uitgebreidere inventarisatie bij medewerkers of klanten.  

- Alle fases van een wegontwerp project in beschouwing nemen. 

- Meer onderlinge informatie uitwisseling in 3D weergeven. 

- Het gebruiken van één view model bij een wegontwerp project.   

 
Wanneer de generaliserende actie ‘duidelijkheid over BIM in wegontwerp projecten’ als eerste wordt 
opgepakt zullen de criteria: BIM visie en doelstelling, management ondersteuning, opleiding en training, 
bereidheid te veranderen en BIM stimulans hiervan kunnen profiteren. Hiermee kunnen tevens drie van de 
zeven criteria met hoogste prioriteit verbeterd worden. Om als eerste één van zojuist genoemde criteria op 
te pakken kan dus een goede basis gelegd worden. Ook verbetert hiermee de groepering strategie, dit is zoals 
te zien in tabel 14 ook de laagst scorende groepering.  
 
Om de concrete betekenis van BIM duidelijk te krijgen bij de werknemers zou het helpen om kleine stapjes 
vooruit te boeken. Per project kunnen er een paar nieuwe stapjes gezet worden in plaats van dat gelijk een 
heel BIM volwassenheidslevel bereikt moet worden in het project. Het stijgen van één BIM 
volwassenheidslevel heeft erg veel invloed op het werkproces en zorgt voor veel complexiteit. Er wordt nog 
teveel in BIM levels gedacht en dit moet losgelaten worden.  
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In dit onderzoek was vanaf het begin duidelijk dat het Bew-Richards model als uitgangspunt zou dienen, er 
zijn aanvullingen gedaan op dit BIM volwassenheidsmodel. Om een kloppend BIM volwassenheidsmodel 
te hebben zou het idealistischer zijn om een ander BIM volwassenheidsmodel als uitgangspunt te laten 
dienen of zelf een model te ontwikkelen aan de hand van de BIM definitie. Het ontwikkelde Bew-Richards 
model 2.0 is meer dan volledig, het is echter geen één op één vertaling van de BIM definitie van Arcadis. 
 
Aanbeveling vervolgonderzoek 
Er zijn een aantal factoren die bepalen of een wegontwerp project geschikt is om als BIM project te draaien. 
Er dient tijd te zijn, een projectleider die het stimuleert en een opdrachtgever die het stimuleert. Dit laatste 
is iets waar Arcadis minder invloed op heeft. Het kan interessant zijn om te kijken welke criteria vanuit Bew-
Richards 2.0 Arcadis helemaal zelf in de hand kan hebben en voor welke criteria de instelling van de 
opdrachtgever relevant is. Door het scheiden van interne en externe processen kan het voor Arcadis 
duidelijker worden waar het zich op moet focussen. 
 
In de interviews die zijn gehouden zijn wegontwerp projecten voorbij gekomen die al afgerond zijn maar 
ook projecten die nog in de ontwerpfase zitten. Er kan gekeken worden naar de fase waarin het project zich 
bevindt en de relevantie van het werken volgens de BIM gedachtegang. In de ontwerpfase kan BIM handig 
zijn maar geldt dit ook voor latere stadia? 
Ook is het interessant om te kijken naar het moment van inhaken bij een project. Wanneer je als 
ontwerpleider niet vanaf het begin betrokken bent bij het project is het lastig om nog volgens de BIM 
gedachtegang te werken. Het gebeurt echter vaak dat medewerkers van Arcadis slechts aan een deel van de 
ontwerpfase werken. Medewerkers eerder of later bij een project betrekken kan zorgen voor een hogere 
efficiëntie.  
 
Per project kan er een afweging gemaakt worden of het rendabel is om volgens de BIM gedachtegang te 
werken. Het kost tijd om op deze manier te werken en bij grote projecten is dit efficiënt maar bij kleinere 
projecten hoeft dat niet het geval te zijn. Een onderzoek dat hier richtlijnen voor opstelt kan voor Arcadis 
veel tijd en dus geld opleveren. Een uitgebreider onderzoek zou wellicht kunnen kwantificeren wanneer het 
werken volgens de BIM gedachtegang een meerwaarde heeft voor een wegontwerp project.  
 
In Groot-Brittannië zet de overheid druk achter het werken volgens de BIM gedachtegang. Tragavlini et al. 
(2014) laten zien dat Groot-Brittannië binnen Europa na Finland het verst gevorderd is in het werken 
volgens de BIM gedachtegang. Wanneer Arcadis zich wil verbeteren in het werken aan de hand van BIM is 
het noodzakelijk dat andere bedrijven en instanties dit ook gaan doen. Een mogelijke manier is om met 
enkele grote bedrijven te kijken naar de manier van werken in Groot-Brittannië of Finland, een plan van 
aanpak hiervoor dient goed onderzocht en opgesteld te zijn.   
 
Een criterium dat achteraf mist, doch relevant blijkt te zijn, is de life-cycle. De inhoud hiervan is verdeeld 
over verscheidene criteria. De criteria: data volledigheid, BIM visie en doelstelling, management 
ondersteuning en model integratie hebben een aspect van life-cycle als inhoud. Wanneer er echter een 
criterium life-cycle bestaat zal het duidelijker naar voren komen. Het is echter een lastig criterium om 
meetbaar te krijgen, een belangrijke oorzaak hiervan is dat het een criterium breed geïnterpreteerd kan 
worden en er veel facetten bij komen kijken. Een heldere invulling van de life-cycle in het BIM 
volwassenheidsmodel zou gewenst zijn.  
 
Dit onderzoek verschaft een beeld van het BIM volwassenheidslevel aan de hand van meerdere wegontwerp 
projecten. Hierdoor is een globale situatie ontstaan van de wegontwerp projecten met daarbij acties die het 
behalen van de doelstelling voor 2015 stimuleren. Deze acties zouden echter kunnen stijgen in detailniveau 
wanneer er gefocust wordt op zo’n 2 wegontwerp projecten. Het beeld is dan wellicht minder globaal maar 
kan wel een concreter resultaat opleveren om het BIM volwassenheidslevel in wegontwerp projecten te laten 
stijgen.  
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6.3 Discussie 
De technische mogelijkheden veranderen vandaag de dag snel, zo heeft de term BIM de afgelopen jaren een 
grote verandering en uitbreiding ondergaan. BIM kan over enkele jaren een andere betekenis hebben, op dit 
moment dienen de uitkomsten van dit onderzoek als basis voor de wegontwerp projecten van Arcadis. 
 
Aan de hand van een zelf uitgevoerd literatuur onderzoek zijn verscheidene BIM volwassenheidsmodellen 
bekeken en hieruit zijn aanvullende criteria gehaald om het Bew-Richards model volledig te maken. In het 
uiteindelijke Bew-Richards model 2.0 zijn criteria samengevoegd, niet meegenomen en is de inhoud van elk 
criterium per level bepaald. Dit literatuur onderzoek is enkel gecontroleerd door Matthijs Kluis (Arcadis) en 
Sander Siebelink (Universiteit Twente) om het model te valideren. Wanneer er meer BIM experts het model 
valideren zal de inhoud als meer betrouwbaar beschouwd kunnen worden.  
 
BIM heeft een bredere betekenis gekregen de afgelopen jaren. De zes volwassenheidsmodellen die als 
aanvulling dienen zijn gekozen aan de hand van vier criteria. Er is echter geen criterium dat aangeeft dat een 
model pas wordt gekozen wanneer het nieuwer is dan bijvoorbeeld 2010. Er zouden bij het toevoegen van 
dit criterium slechts twee modellen overblijven als aanvulling en het aandragen van niet technische criteria 
is relevanter in verband met de Arcadis definitie van BIM dan dat een model nieuw is. Toch zou er een 
criterium toegevoegd kunnen worden dat aangeeft dat een aanvullend model nieuwer dan bijvoorbeeld 2010 
dient te zijn omdat BIM de afgelopen jaren een breder begrip is geworden.  
 
De geïnterviewde personen werkten gemiddeld aan zo’n 4 wegontwerp projecten de afgelopen 1-2 jaar. Alle 
wegontwerp projecten staat daarbij gelijk aan ongeveer 20, een aantal wegontwerp projecten staat gelijk aan 
ongeveer 4. Een grotere diversiteit ontstaat hierdoor bij een aantal wegontwerp projecten dan bij alle 
wegontwerp projecten. Hierdoor kan het resultaat voor een aantal wegontwerp projecten als minder 
betrouwbaar worden beschouwd dan het resultaat voor alle projecten. 
 
Het resultaat van dit onderzoek geeft de mening van de medewerkers op de werkvloer weer aangezien er 
specifiek voor gekozen is om ontwerp medewerkers te interviewen. Er werd vanuit Arcadis gevraagd om te 
onderzoeken hoe medewerkers op de werkvloer BIM ervaren, dit betekent niet dat het daadwerkelijk zo is. 
Medewerkers die een rol spelen in het werken volgens de BIM gedachtegang in de ontwerpfases zijn 
geïnterviewd, echter kunnen projectleiders het anders ervaren net als overige medewerkers die niet zijn 
geïnterviewd. Zo kan men meer met de strategie bezig zijn dan dat de mensen op de werkvloer ervaren.  
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Bijlage 1: Organisatie Arcadis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht medewerkers per discipline: 
 
Verkeer:  Maarten Bulsink, Jaap Tiggelaar 
System engineering:  Harmen Kievit, Ivo Walta 
Wegontwerp:  Karel Kroese, Juda van Moolenbroek, Gijs van Schip 
Water:    Erwin de Jong 
Kunstwerken:  Gerard Bijvank, Jasper Leuveld 
Kostenraming:  Jacqueline Schlagwein, Roel Arts 
Geluid:    Hans de Haan 
Natuur en Landschap: Kees Neven 

De Marktgroep WVI bestaat uit de volgende vier Adviesgroepen: 
 

- Adviesgroep Verkeer en Vervoer: Zij verbeteren de bereikbaarheid en zorgen voor handhaving 
bij werk in uitvoering op (snel) wegen. Daarnaast waarborgen zij de ruimtelijke inpassing bij 
verkeerskundige problemen en zorgen ze voor een betere benutting van bestaande 
infrastructuur.   

- Adviesgroep Wegen: Met interactieve ontwerpsessies versnellen ze processen en zorgen voor 
draagvlak bij het ontwerpen, optimaliseren en aanleggen van wegen. Burgers en klanten worden 
geholpen bij het verbeteren van de doorstroming op het wegennet. Van verkenning tot 
realisatiefase begeleiden de adviseurs het project om aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen te 
voldoen.  

- Adviesgroep Informatiemanagement: Informatiemanagement adviseert en levert de informatie 
en techniek voor up to date en toegankelijke gegevenshuishouding voor overheden en 
bedrijfsleven. Betrouwbare, ruimtelijke informatie wordt aangeleverd en zorgt voor 
optimalisatie van de planning, bouw en beheer van de leefomgeving en infrastructuur.  

- Adviesgroep Asset Management: Deze adviesgroep zorgt voor de basis van een toegespitst 
programma voor ontwikkeling, realisatie, aanpassing, exploitatie (beheer en onderhoud) en 
periodieke heroriëntatie op nieuwe behoeften. Op deze wijze draagt de Adviesgroep gedurende 
de gehele levenscyclus bij aan de bedrijfsdoelstellingen.   



 41 

Bijlage 2: De BIM volwassenheidsmodellen 

2.1 Bew-Richards model 

 
Een extra toelichting op de inhoud van de levels van het Bew-Richards model. 
 
Level 0: 
In dit level wordt er gewerkt met teksten, lijnen en bogen in 2D tekeningen. Deze worden digitaal verwerkt 
op document niveau, bijvoorbeeld tekeningen in CAD-programmatuur of calculaties in Excel. Het betreft 
‘niet-intelligente’ informatie, er worden geen digitale objecten toegepast. Op het formele 
overdrachtsmoment vindt vooral uitwisseling van papieren tekeningen en documenten plaats. 
 
Level 1: 
De eerste stap in de implementatie van BIM is het werken met objecten. Dit wordt vaak geassocieerd met 
het werken met 3D-objecten die in een ontwerpprogramma in een virtuele omgeving worden geplaatst. 3D 
is echter geen uitgangspunt, bij grote infrastructuur projecten is het gebruik van 3D ook nog gelimiteerd. 
Kenmerkend voor dit level is de toepassing van eenduidige objecten waaraan informatie (intelligentie) is te 
koppelen. In level 1 is het nodig om management en ontwerp processen te scheiden aangezien zij 
verschillend zijn. Voor het ontwerp en management proces zijn methodes, standaarden en procedures 
opgesteld die gespecificeerd zijn voor level 1. De betekenis hiervan is te vinden onderaan de bijlage. 
 
Level 2: 
In dit level is het mogelijk om de in level 1 opgebouwde objectmodellen te delen. Er wordt samengewerkt 
op basis van een federatie (verzameling autonome) databases: ieder heeft zijn eigen model maar kan dus nog 
niet in elkaars model werken tegelijkertijd; al deze modellen worden gecombineerd in één view model om 
samen te werken aan de bestanden binnen aan een project. Ook toepassingen als planning (4D) en 
kostencalculaties (5D) zijn aan het model te koppelen. De partijen die de informatie delen bevinden zich 
veelal binnen één controleer- of beheersbare organisatie-eenheid. Standaarden en processen zijn opgesteld 
en gespecificeerd voor level 2, deze zijn te vinden onderaan de bijlage. 
 
 Level 3: 
Dit is het BIM-level waarbij informatie tussen verschillende (on)bekende partijen dus niet alleen binnen één 
organisatie-eenheid wordt gedeeld via inter-operabele Open BIM-standaarden. Dit kan bijvoorbeeld in een 
geïntegreerde webservices-omgeving, er wordt tegelijk gewerkt aan de bestanden. Het bouwproces is 
volledig geïntegreerd in de keten en aan het eind van level 3 wordt informatie gedeeld over de lifecycle in 
de geïntegreerde omgeving. Hierbij is er een sterke relatie met facility management en Asset Management, 
aanpassingen worden gelijk in het model verwerkt in plaats van eerst in het bestand. In level 3 is het ook 
mogelijk om enkele toepassingsgebieden al in de ontwerpfase weer te geven.  
 
 
Bew-Richards model, betekenis van standaarden, procedures en methodieken. 
 
Level 1: 
BS7000-4: Het management kijkt mee bij de ontwerp fase.  
BS 1192:2007: Richtlijn, samenwerking tussen ontwerp, technische en bouw informatie 
BS 8451-1,3,4: Bibliotheek voor Architectuur, Techniek en constructie voor vormen, afmetingen, 
specificaties, simulaties en identificaties.  
CPIC/PIX protocol: Informatie gids om de implementatie van standaarden te stimuleren.    
 
Level 2: 
BS 1192:2007: Richtlijn, samenwerking tussen ontwerp, technische en bouw informatie 
BS 1192-2: Processen en gegevens voor de ontwerp eisen per ontwerpfase. 
BS 1192-3: Processen en gegevens bij data overdracht. 
BS 8451-1,3,4: Bibliotheek voor Architectuur, Techniek en constructie voor vormen, afmetingen, 
specificaties, simulaties en identificaties.  
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Level 3:  
Data integratie in de vorm van IFC,IDM of IFD. 
 
Bronnen kunnen opgevraagd worden en zijn: 

- PAS 1192-2:2013 

- Strategy Paper for the Government Construction Client Group From the BIM Industry Working 

Group – March 2011 (Literatuurlijst) 

- Five metrics”, geschreven door Succar et al. (2012). (Literatuurlijst) 

 

2.2 IU BIM Proficiency Matrix 
Een verdere toelichting op de hoofdtekst volgt hieronder: 
 
Wat betreft inhoud per level geeft cel A1 bijvoorbeeld de volgende toelichting: “Het model bevat precieze 
meetgegevens van de omgeving, grote bouw objecten worden gemodelleerd als componenten en niet als 
2D weergave. Secties, afmetingen en details worden met lijnen in een 2D veld weergegeven.” Overige 
toelichtingen zijn te vinden in de “IU BIM Proficiency Matrix”, deze kan op verzoek getoond worden en 
de link is ook in de literatuurlijst te vinden. De bedoeling van het model is dat stakeholders het invullen en 
de eigenaar zijn eigen BIM gebruik kan beoordelen, het is ontwikkeld in 2009 aan de Universiteit van Indiana 
(USA).  
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2.3 NBIMS-ICMM 
Toelichting NBIMS-ICMM criteria: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al deze bovenstaande criteria zijn opgesplitst in 10 volwassenheidslevels. De inhoud van zo’n level is per 

criterium weergegeven in onderstaande afbeelding. 
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Zoals in de hoofdtekst aangegeven hebben alle criteria geen gelijke weging. Elk criterium heeft tien levels 

en elk criterium heeft een eigen weging zoals te zien is in kolom 2 in de figuur hieronder. Het 

volwassenheidslevel is in de volgende kolom weergegeven. In onderstaand figuur is te achterhalen wat de 

score voor dit volwassenheidslevel is, voor het criterium genoemd in kolom 1. Het getal van het 

volwassenheidslevel wordt vermenigvuldigd met de weging en dit levert de score per criterium op. Wanneer 

je als bedrijf het niet eens bent met deze weging kan deze aangepast worden. Bijvoorbeeld is in onderstaand 

figuur ‘Data Richness’ beoordeeld met level 2, de weging is 84%. 0.84*2=1,68≈1,7. 

De score van alle criteria wordt bij elkaar opgeteld en vervolgens kan er gekeken worden in welk 

volwassenheidslevel een project of organisatie zich bevindt. Onderstaande afbeelding heeft een minimum 

BIM level. 
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2.4 BIMMM 
BIMMM bestaat uit drie groeperingen, proces, technologie en politiek. De inhoud per criterium voor de 
vijf volwassenheidslevels zijn hieronder besproken. 
 
Toelichting groepering Proces: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting groepering Technologie: 
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Toelichting groepering Politiek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Pennstate maturity model 
Om BIM effectief te integreren in een project is er een uitvoeringsplan opgesteld voor BIM implementatie 
en de stappen die daarvoor doorlopen dienen te worden. Deze stappen zijn weergegeven in een 
volwassenheidsmodel dat is opgezet door het research program en geeft weer op welk niveau BIM 
geïmplementeerd is in het project. Het model is bedoeld voor de organisatie om zijn eigen BIM level te 
bepalen tijdens het project. Er is door het CIC research program team vastgesteld dat er voorafgaand, tijdens 
en na afloop van het project een algemene vergadering moet zijn om het werken volgens de BIM 
gedachtegang gestructureerd te laten verlopen. Hieronder volgen de zes groeperingen met criteria.  
 
Toelichting groepering Strategie: 
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Toelichting groepering Gebruik en proces:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting groepering Informatie en infrastructuur: 
 
 
 
 
Toelichting groepering Informatie en IT infrastructuur 
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Toelichting personeel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 49 

2.6 BIMMM Siebelink 
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2.7 SCMMM 
Een schematische weergave van het Supply Chain Management Maturity Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande figuur maakt gebruik van de volgende begrippen: 
 
Suppliers:   Opdrachtnemer, in dit geval dus Arcadis. 
Customers:  Klant, dit kan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat zijn. 
Source:   Bron, uitganspunten voor een begin van het ontwerp. 
Make:   Ontwikkelen, het ontwerp wordt gemaakt. 
Deliver :  Afleveren, het ontwerp wordt aan de klant geleverd. 
Plan:   De fase tussen een idee met uitgangspunten en het afleveren van het ontwerp. 
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Bijlage 3: Samenvoeging criteria 
 
Elk criterium heeft een herkomst in minimaal één van de modellen en elk criterium uit de modellen is 

meegenomen bij een samenvoeging. Er zijn nog extra mogelijkheden: 

- Criteria uit eenzelfde model kunnen samen bij een criterium horen, dit is gedaan wanneer ze beide 

raakvlakken hebben met dit criterium. 

- Een criterium uit een model heeft raakvlakken met meerdere criteria dus komt vaker voor.  

- Criteria zijn in deze samenvoegingen in de originele schrijfwijze weergegeven net als in de 

afbeeldingen van de volwassenheidsmodellen. In de hoofdtekst zijn deze vertaald. 

Wat het criterium betekent in een volwassenheidsmodel kan in de hoofdtekst en voorgaande bijlages herleid 

worden.  

Samenvoeging 
1 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

BIM visie en 
doelstellingen 

   Leadership Organizational 
mission and 
goals. & BIM 
vision and 
objectives 

BIM visie en 
doelstellingen 
 

 

 

Samenvoeging     
2 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Management 
ondersteuning 

    Management 
support 

Management 
ondersteuning 

 

 

Samenvoeging     
3 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

BIM stimulans     BIM Champion 
& BIM planning 

Vragende 
actor & BIM 
expert 

 

 

Samenvoeging    
4 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Taken en 
verantwoordel 
ijkheden 

  Roles or 
disciplines 

Human 
resources  

Roles and 
responsibilities 

Taken en 
verantwoordel 
ijkheden 

 

 

Samenvoeging     
5 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Training en 
opleiding 

   Preparatory Education. & 
training 

Educatie, 
training en 
ondersteuning 

 

 

Samenvoeging     
6 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Bereidheid te 
veranderen 

    Change 
readiness 

Bereidheid om 
te veranderen 
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Samenvoeging 7 B-R 
Model 

IU 
BIM 
Matrix 

NBIM
S-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Samenwerkingsgerichth
eid 

     Samenwerkingsge
richtheid 

 

 

Samenvoeging     
8 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM Siebelink SCMMM 

Hardware  Calculation 
mentality 

 Hardware Hardware Hardware en 
netwerkomgeving 

 

 

Samenvoeging 
9    

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Software Software Construction 
data 

 Software Software Software  

 

Samenvoeging    
10 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Werkomgeving    Infrastructure Physical space BIM 
faciliteiten 

 

 

Samenvoeging    
11 

B-R Model IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Standaarden Standaarden  ITIL 
volwassenheid 

Regulatory Facility data Objecten 
bibliotheek 

 

 

Samenvoeging    
12 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Supply proces       Supply proces 

 

Samenvoeging    
13 

B-R Model IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Procedures Procedures  Business 
process 

Contractual Project 
processes. & 
Organizational 
processes 

Procedures en 
werkinstructies 

 

 

Samenvoeging    
14 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Data 
nauwkeurigheid 

 Physical 
accuracy 
of model 

Information 
accuracy 
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Samenvoeging    
15 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Data 
volledigheid 

 Data 
richness 

Data 
richness 

 Level of 
development 

  

 

Samenvoeging    
16 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Up to date 
houden data 

  Timeliness     

 

Samenvoeging    
17 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Grafische 
weergave 

Grafische 
weergave 

Content 
creation  

Graphical 
information 

Product 
and service 

   

 

Samenvoeging     
18 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Topografische 
weergave 

 Location 
awareness 

Spatial 
capability 

    

 

Samenvoeging     
19 

B-R Model IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Model koppeling 
toepasbaarheid 

Toepassings 
gebied 

IPD 
methodolgy 

Life cycle 
views 

    

 

Samenvoeging    
20 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Model 
integratie 

Integratie 
model 

   Project use & 
organizational  use 
& Model element 
breakdown 

Informatie 
opbouw & 
Objecten 
structuur 

 

 

Samenvoeging    
21 

B-R 
Model 

IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Netwerk    Network  Hardware en 
Netwerkomgeving 
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Samenvoeging  
22 

B-R Model IU BIM 
Matrix 

NBIMS-
ICCM 

BIMMM Pennstate 
maturity 
model 

BIMMM 
Siebelink 

SCMMM 

Informatie 
uitwisseling 

Informatie 
uitwisseling 

As-built 
modelli
ng  

Delivery 
method & 
IFC support 

  Informatieo
pbouw & 
Data-
uitwisseling 

 

Niet meegenomen criterium 
Uit de zes geanalyseerde volwassenheidsmodellen is één criterium die niet bij een groepering of ander 
criterium geplaatst konden worden omdat er geen raakvlakken zijn. Ook is het geen toevoeging op de 
bestaande criteria in tabel 8. Dit criterium is: 
 

- Organizational hierarchy (Pennstate maturity model) 

Life cycle 
Het criterium ‘life cycle’ krijgt in de bekeken volwassenheidsmodellen geen aandacht. Arcadis vindt het 
echter wel relevant dat er tijdens het ontwerp al nagedacht wordt over het onderhoud, dit komt duidelijk 
terug in de definitie van BIM. Het criterium ‘life cycle’ waarbij de focus ligt om tijdens het ontwerp al bezig 
te zijn met het onderhoud is daarom verwerkt in de criteria: data volledigheid, BIM visie en doelstelling, 
management ondersteuning en model integratie. In volwassenheidsmodellen waar deze criteria in 
voorkomen is gekeken of er iets gezegd wordt over life cycle ook al staat dit woord er niet letterlijk, wanneer 
dit het geval is dan is het meegenomen in de omschrijving van het criterium.  Hoe dit precies is verwerkt is 
te zien bij de inhoud van de genoemde criteria in bijlage 4. 
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Bijlage 4 Inhoud criteria en interview vragen 
 
Tussen haakjes is achter de vraag weergegeven over welk level het gaat. 
 
Criterium: BIM visie en doelstelling 
 

 
Betekenis per level: 
 
Level 0:Er is geen BIM visie of doelstelling gedefinieerd, BIM gedachtegangen worden toegepast  
              zonder enige strategie en visie. Algemene doelstellingen zijn wel gedefinieerd. 
Level 1: Er is een BIM visie die de projectleiders en het grootste gedeelte van de werknemers  
             delen. Voor BIM implementatie zijn gedetailleerde plannen aanwezig en doelstellingen  
             worden met regelmaat behaald. BIM mogelijkheden zijn bekend onder de medewerkers  
             maar worden nog niet volledig benut.  
Level 2: Een gelijke BIM visie wordt door het gehele bedrijf of het gehele project gehanteerd en  
             de BIM doelstellingen zijn SMART geformuleerd. Innovatieve processen zijn  
             meegenomen in de visie. Doelstellingen worden met hoge regelmaat behaald. 
Level 3: BIM visie en doelstellingen worden door een ieder nagestreefd, vervolgens beoordeeld  
             door de BIM experts in de organisatie en bijgesteld. Deze cirkel blijft zich herhalen en  
             nieuwe BIM mogelijkheden op de markt worden onderzocht voor intern en extern  
             gebruik. 
 
Interview vragen: 
 

Is er een BIM visie en doelstelling gedefinieerd vanuit het management of projectleiders? (0,1) 

Is deze BIM visie en doelstelling bekend bij alle werknemers? (1) 

Zijn er plannen om BIM te implementeren in projecten?(1) 

Zijn de mogelijkheden van BIM bekend bij de werknemers?(1,2) 

Zijn de doelstellingen SMART geformuleerd?(2) 

Worden de BIM visie en doelstellingen bijgesteld aan de sector mogelijkheden? (3) 

 
Criterium: Management ondersteuning 
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Betekenis per level: 
 
Level 0: Managers en projectleidersgeven geen ondersteuning voor BIM, zij geven de  
             medewerkers hierover geen enkele kennis. 
Level 1: Beperkte management en projectleider ondersteuning voor BIM, een merendeel van de  
             werknemers weet wat BIM inhoudt en wat de visie hierover is . Er zijn gedetailleerde  
             BIM implementatie plannen maar deze hebben nog weinig structuur en vastigheid voor  
             alle projecten.   
Level 2: Volledig BIM ondersteuning vanuit de projectleiders die door het gehele project gedeeld  
             wordt en dus ook in de strategie is opgenomen. Met passende middelen wordt BIM  
             geïmplementeerd. Passende middelen kunnen onder andere zijn: voorlichtingen,  
             verbetering hardware of mogelijkheden in de sector inspecteren. 
Level 3: Volledige ondersteuning voor BIM vanuit alle stakeholders. Er wordt continue getracht  
             de BIM gedachtegang te innovatieveren in de organisatie en de strategie voor de  
             toekomst wordt bepaald door BIM. 
 
Interview vragen: 
 

Wordt er vanuit een projectleider of manager informatie gedeeld over BIM? (0) 

Is er op de afdeling of in een project bekend wat BIM inhoudt en wat de visie en doelstellingen zijn 
binnen het project? (1) 

Wordt er actief geprobeerd om BIM te implementeren bij de projecten van de organisatie? (1) 

Hoe ondersteunt het management BIM? (1,2) 

Met welke middelen wordt BIM geïmplementeerd? (2) 

Ondersteunt de projectleider in alle fases van het project het BIM? (2) 

Werken alle deelnemers van een project volgens de BIM gedachtegang? (3) 

Maakt BIM deel uit van de strategie in de toekomst van de projecten en organisatie? (3) 

 
Criterium: BIM stimulans 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Geen BIM stimulerende medewerkers. Er is één BIM expert met weinig tijd en  
             werkzaam buiten het project. 
Level 1: BIM kennis is aanwezig in het project en deze BIM stimulerende persoon heeft  
             voldoende tijd om de BIM implementatie te realiseren binnen het project. Deze experts en BIM  
             stimulerende personen werken alleen niet aan alle delen van het project. 
Level 2: Meerdere personen sturen aan op het stimuleren van BIM binnen het project. Op deze  
             manier kan in elke fase van het project BIM gestimuleerd en geïmplementeerd worden.  
             BIM experts zijn daarnaast van belangrijke waarde voor de projectleider. 
Level 3: BIM aansturend persoon zit in projectleider rol en BIM aansturende personen zitten ook  
             in het gehele project, zij werken nauw samen en zorgen voor een zo efficiënt mogelijk  
             gebruik van BIM in het project. 
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Interview vragen: 
 

Zijn er medewerkers in projecten die het werken volgens BIM stimuleren? (0) 

Zijn er BIM experts binnen of buiten het project aanwezig? (0,1) 

In welke fase van het project zijn deze experts aanwezig en hoeveel tijd hebben zij?(1,2) 

GEEN VRAAG, (zie vorig criterium) Stimuleert het management of projectleider het werken volgens 
BIM? (2) 

Hoe is de samenwerking tussen BIM experts en het management? (3) 

Is het werken volgens BIM meegenomen in de strategie van het project? (3) 

 
 
Criterium: Taken en verantwoordelijkheden 
 

 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Taken en verantwoordelijkheden zijn niet verdeeld of inconsequent verdeeld. 
Level 1: Taken en verantwoordelijkheden zijn consequent gedefinieerd en zichtbaar voor alle  
              medewerkers in het project. Een ieder weet van elkaar de taak en verantwoordelijkheid. 
Level 2: BIM taken en BIM verantwoordelijkheden binnen het project zijn bekend en iedere  
             medewerker is hier actief mee bezig. Effectiviteit is consistent en voorspelbaar. BIM  
             taken kunnen onder andere zijn: maken van planning, uitvoering geven aan de  
             samenwerking  tussen stakeholders of het maken van een 4D ontwerp. BIM  
             verantwoordelijkheden kunnen onder andere zijn: Het waarborgen van de data  
             nauwkeurigheid, het opstellen van standaarden en procedures of het waarborgen van het integraal  
             ontwerp. 
Level 3: BIM taken en verantwoordelijkheden worden continue bijgesteld voor interne en externe  
             partijen zodat ze passend blijven binnen het project en de technische mogelijkheden  
             worden verkend.  
 
 
Interview vragen: 
 

Zijn er taken en verantwoordelijkheden verdeeld in projecten en gebeurt dit consequent? (0) 

Zijn de taken en verantwoordelijkheden van iedere medewerker in het project bekend bij alle 
medewerkers in het project?(1) 

Is er een BIM implementatie verantwoordelijk persoon aangesteld in het project?(2) 

Zijn de medewerkers actief bezig om hun BIM taken en verantwoordelijkheden te behalen?(2) 

Worden de BIM taken en verantwoordelijkheden continue bijgesteld voor interne en externe partijen 
aan de hand van nieuwe technische mogelijkheden?(3) 
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Criterium: Training en opleiding 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Weinig tot geen training voor de medewerkers die met BIM te maken hebben. 
Level 1: Trainingen, presentaties of opleidingen over BIM worden gegeven in de gehele  
             organisatie voor de medewerkers die het nodig hebben. Opleidingen worden verschaft  
             wanneer daar behoefte aan is en wanneer het helpt om de doelstellingen te behalen.   
Level 2: Training wordt meegenomen in de organisatie strategie. Training gaat over de rol binnen  
             een project of organisatie en de bevoegdheden en taken die bij BIM komen kijken.  
             Presentaties over BIM en de voordelen worden aan alle relevante BIM medewerkers  
             gegeven en opleidingen worden aangeboden. 
Level 3: Trainingen worden geëvalueerd en verbeterd. Trainingen worden aangedragen en in de  
             trainingen kan van elkaar geleerd worden. Opleidingen waar behoefte aan is worden  
             gegeven. 
 
Interview vragen: 
 

Worden trainingen en opleidingen door de gehele organisatie aangeboden?(0) 

Worden opleidingen en trainingen aangeboden wanneer daar om gevraagd wordt? (0) 

Worden er trainingen en opleidingen aangeboden met betrekking tot BIM? (1) 

Worden trainingen, presentaties of opleidingen over BIM gegeven aan medewerkers die hiermee in 
aanraking komen?(2) 

Gaat training over de bevoegdheden en taken die bij het werken volgens BIM horen in een project? (2) 

Worden trainingen en opleidingen geëvalueerd en verbeterd? (3) 

 

Criterium: Bereidheid te veranderen 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Veranderingen in een project zijn onvoorspelbaar en er wordt niet op gerekend vanuit de  
             projectleider. 
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Level 1: Productiviteit wordt door verandering onvoorspelbaar, er ontstaat een behoefte voor  
             BIM die vanuit het management en projectleiders gestimuleerd wordt. Als er  
             veranderingen vanuit het ontwerp komen is wel duidelijk hoe deze aangepakt moeten  
             worden. Persoonlijke motivatie van de medewerkers voor BIM wordt onvoldoende  
             gestimuleerd. 
Level 2: Productiviteit is constant en voorspelbaar, elke medewerker binnen het project staat  
             open voor werken vanuit de BIM gedachtegang. De cultuur binnen de organisatie  
             stimuleert de BIM processen en werkwijzen.  
Level 3: Binnen de organisatie staat iedereen open voor veranderingen en alle medewerkers zijn 
              positief ingesteld op mogelijke veranderingen in de processen en functies. Door deze  
              motivatie zal BIM voortdurend aangepast worden naar de mogelijkheden.  
 
Interview vragen 

Komen veranderingen in het project plan vaak totaal onverwacht? (0) 

Is het duidelijk hoe er met project veranderingen om moet worden gegaan? (1) 

Ontstaat er een behoefte aan BIM maar persoonlijke motivatie wordt niet gestimuleerd? (1) 

Stimuleren de projectleiders de toepassingen van BIM? (2) 

Staan alle werknemers open voor het werken volgens de BIM gedachtegang? (3) 

Dragen werknemers zelf positieve veranderingen voor toepassing van BIM aan? (3) 

 

Criterium: Samenwerkingsgerichtheid 
 

Samenwerkings
gerichtheid

Levels:
Modellen:

Bew - Richards 0 1 2 3

BIMMM Siebelink
  

Basis Basis BasisBasis

 
 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Organisatie is sterk intern georiënteerd. BIM processen zijn slechts intern.  
             Samenwerking intern is reactief in plaats van proactief. 
Level 1: Samenwerking tussen stakeholders is meer proactief dan reactief, ook de samenwerking  
             intern is proactief. Bij een wijziging in het ontwerp wordt vooruit gedacht wie hier nog  
             meer relevantie bij heeft. 
Level 2: Belang van samenwerking wordt onderkend. De samenwerking via de BIM gedachtegang  
             wordt meegenomen in de plan van aanpak besprekingen en de project aanpak. Hierbij kan  
             gedacht worden aan een integraal ontwerp samenwerking of bijvoorbeeld de samenwerking om  
             standaarden en processen op elkaar af te stemmen. Maar ook gezamenlijke activiteiten met  
             ketenpartners om structuren, taken en processen af te stemmen. 
Level 3: Externe samenwerking is onderdeel van de project-strategie. Onderling vertrouwen  

             tussen stakeholders en intensief contact bevordert samenwerking en zorgt voor continue  

             verbetering.   

Interview vragen 

Is interne samenwerking in een project proactief ipv reactief? (0) 

Vindt samenwerking ook regelmatig plaats met externe personen voor expertise? (0) 

Is de samenwerking tussen alle stakeholders proactief ipv reactief?(1) 

Hoe wordt samenwerking meegenomen in de project plannen?(2) 
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Wordt de samenwerking tussen alle stakeholders meegenomen in de project plannen?(3) 

Wordt de samenwerking in een project besproken en verbeterd tijdens het project?(3) 

 

Criterium: Hardware 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Geen hardware die in staat is om BIM software te laten draaien. Specificaties zijn te  
              langzaam en verschillend binnen de organisatie en de projecten. 
Level 1:  Hardware kan gedeeltelijk BIM software laten draaien, er worden hiervoor investeringen  
              gedaan. Er is een plan binnen het project voor het gebruiken en onderhouden van de  
              BIM software. 
Level 2: Mensen die met BIM werken beschikken over hardware die BIM software laat draaien.  
             Geavanceerde hardware systemen zijn beperkt aanwezig in de organisatie of in een  
             project, investeringen hiervoor zijn meegenomen in de begroting en strategie. Een  
             geavanceerd hardware systeem bestaat onder andere uit : grote harde schijf, snel internet   
             of een goede processor. 
Level 3: Alle hardware kan geavanceerde BIM software laten draaien en er is een programma om  
             BIM hardware up to date te houden. BIM hardware is een onderdeel van de organisatie  
             of project team. 
 
Interview vragen 

Hapert software met regelmaat doordat hardware te langzaam is? (0) 

Zijn er investeringen in hardware gedaan om software probleemloos te laten draaien?(1) 

Kan alle benodigde software probleemloos draaien?(1,2) 

Zijn geavanceerde hardware aanwezig? (2) 

Wordt BIM hardware meegenomen in de projectplannen?(3) 
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Criterium: Software 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Er is geen BIM ondersteunende software en er is hiervoor ook geen aansturing. BIM  
             ondersteunende software kan zijn: Autocad, Navisworks, Civil 3d, Microsoft Project etc.  
Level 1: Met basis software systemen is het mogelijk om BIM data in te zien. Hoe deze software  
             gebruikt wordt is binnen een project duidelijk en gelijk. 3D en 2D modellen zijn de  
             output van het software gebruik. 
Level 2: Geavanceerde toepassingen zijn te koppelen door gebruik van het software pakket.  
             Software gebruik wordt aangestuurd vanuit het management en door iedereen binnen het  
             project op de juiste wijze gebruikt. De Software mogelijkheden worden meegenomen in  
             de strategie van het project. 
Level 3: De BIM software wordt continue geëvalueerd en er wordt gekeken of er nieuwe  
             technologische mogelijkheden zijn om efficiënter te werken.  
 
Interview vragen 
 

Staat er BIM ondersteunende software op de computer geïnstalleerd? (0) 

Wordt binnen een project dezelfde software gebruikt zodat elkaars output makkelijk te zien is?(1) 

Worden software mogelijkheden gestimuleerd vanuit het management?(2) 

Kan software verschillende toepassingsgebieden koppelen?(2) 

Wordt de BIM software continue geëvalueerd en verbeterd adhv technische mogelijkheden?(3) 

 
 
Criterium: Werkomgeving 
 

 
 
Betekenis per level: 
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Level 0: Een werkomgeving wordt niet gezien als bijdrage aan de productiviteit en er is  
             gezamenlijke  
             ruimte om aan het project te werken. 
Level 1: De werkomgeving wordt erkend als een aspect dat invloed heeft op motivatie en  
             productiviteit. Deze omgeving wordt dan ook bewust aangepast vanuit het management  
             en gestandaardiseerd voor een project of organisatie. Er is een ruimte voor (BIM)  
             medewerkers om gezamenlijk te werken. 
Level 2: De werkomgeving wordt meegenomen in de strategie van het project. Er is een BIM  
             ruimte met grote schermen om de samenwerking te stimuleren.  
Level 3: Er wordt continue aan de werknemers gevraagd of zij tevreden zijn over de werkplek en  
             wat er aangepast dient te worden. Alle werkplekken zijn voorzien van benodigde BIM  
             faciliteiten.  
 
Interview vragen 

Is er een gezamenlijke ruimte om aan een project te werken?(0) 

Zijn de werkplekken geschikt ingericht voor de werkzaamheden?(1) 

Is er een vergader ruimte met een groot scherm?(2) 

Wordt er bij de project plannen nagedacht over de werkomgeving?(3) 

Worden de werkplekken geëvalueerd?(3)  

 

Criterium: Standaarden 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Er zijn geen standaarden opgesteld voor het gebruik en documenteren van data. 
Level 1: Voor het ontwerp en management proces zijn standaarden opgesteld. Dit zijn  
             standaarden over versies, extensies en afmetingen, hier wordt ook aan gehouden. Voor  
             BIM zijn er bouw standaarden om informatie uit te wisselen maar deze zijn wisselend per  
             discipline in een project.  
Level 2: Standaarden zijn meer gespecificeerd voor het ontwerpen en voor het management voor  
             alle technische facetten die horen bij het project. Uniforme standaarden over het  
             verhoogde detailniveau worden generiek gebruikt binnen het project en dragen bij aan de  
             kwaliteit van het model. De standaarden zijn in lijn met de sectorstandaarden. 
Level 3: BIM standaarden worden continue aangepast aan de hand van meegemaakte situaties en  
             de situatie in de industrie. Kwaliteitsverbetering wordt gezocht door het verbeteren van  
             de standaarden. Het BIM model werkt met open standaarden zoals IFC, IDM of IFD.  
 

Interview vragen 

Zijn er standaarden opgesteld voor documentatie en data weergave tijdens het project?(0) 

Zijn er voor documentatie en ontwerpen standaarden bepaald? (1) 



 64 

Krijgen standaarden tijdens het project een hoger detail niveau?(2) 

Wordt een verhoogd detailniveau tijdens het project generiek bekend gemaakt?(2) 

Worden de BIM standaarden in een project gecontroleerd met de sector standaarden?(3) 

Zijn er open standaarden afgesproken in het project? (3) 

 

Criterium: Supply proces 
 

Supply proces

Levels:
Modellen:

Bew - Richards 0 1 2 3

  
Basis Basis BasisBasisSupply chain model

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Taken en activiteiten zijn alleen verticaal verdeeld in de organisatie. Processen die  
             plaatsvinden zijn niet voorspelbaar, er wordt niet samengewerkt tussen de klant en de  
             opdrachtnemer en daarnaast zijn de proces kosten erg hoog. De klant heeft een laag  
             tevredenheid gehalte. 
Level 1: Taken en activiteiten zijn volgens standaard richtlijnen verdeeld. Processen zijn beter  
             voorspelbaar maar het doel mist vaak. Er wordt wel intensief met de klant  
             samengewerkt.  
Level 2: Processen worden strategisch ingezet om resultaten te verbeteren. Samenwerking in het  
             project vindt op verschillende niveaus plaats, de samenwerking met de klant maakt  
             duidelijk wat de doelen zijn en hoe deze efficiënt bereikt worden. Proces kosten worden  
             minder en klant tevredenheid stijgt flink. 
Level 3: Processen worden goed voorspeld en hierop wordt strategisch ingespeeld. Doelen  
             worden gehaald en samenwerking tussen klant en opdrachtnemer verloopt efficiënt. Alle fases uit  
             het ontwerp worden samen doorlopen en er wordt met andere bedrijven  
             samengewerkt die buiten de opdracht vallen, de proceskosten dalen en de klant is zeer  
             tevreden.  
Interview vragen 

Is de klant over het algemeen tevreden?(0) 

Vindt er nagenoeg geen samenwerking plaats tussen klant en Arcadis?(0) 

Geeft de intensieve samenwerking met de klant vanaf het begin weer wat het doel is? (1) 

Wordt de klant continue actief betrokken om duidelijkheid te krijgen en de processen efficiënt te laten 
verlopen?(2) 

Zijn processen en veranderingen goed voorspelbaar en hierop wordt geanticipeerd?(3) 

Worden proces kosten zo laag mogelijk gehouden en klant is over algemeen zeer tevreden?(3) 
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Criterium: Procedures 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0:  Procedures bestaan uit het verzamelen van informatie, er zijn geen BIM procedures(wie  
              controleert wat, waar staat wat, hoe linkt de software etc.) bekend.  
Level 1:  Voor het ontwerp en management proces zijn standaard procedures opgesteld om de  
              BIM processen die plaatsvinden te structureren. Afspraken worden van begin tot en met  
              het einde van het project gedefinieerd.  De verantwoordelijkheid van iedere stakeholder  
              is weergegeven binnen het project. 
Level 2: Gedetailleerde procedures die de ontwerper en manager samen dienen te doorlopen zijn  
              gedocumenteerd voor alle processen, aan deze methodische afspraken wordt ook het  
              gehele project gehouden. Externe processen worden ook meegenomen in de  
              procedures. Naast de contracten is er een gedeelde verantwoordelijkheid over het  
              project.  
Level 3: Gedetailleerde BIM processen worden regelmatig geüpdatet, hierdoor kan er door de  
             projecten heen optimaal geleerd worden van situaties.  
 

Interview vragen 

Zijn er afspraken gemaakt voor het opslaan en gebruiken van informatie?(0) 

Zijn er standaard procedures opgesteld voor tijdens het project?(1) 

Lopen de ontwerper en manager samen door verschillende processen?(2) 

Zijn contractueel de noodzakelijke afspraken duidelijk vastgelegd?(2) 

Wordt door ervaringen in het project de procedures aangepast?(3) 

 

Criterium: Data nauwkeurigheid 
 

Data nauwkeurigheid

Levels:
Modellen:

Bew - Richards 0 1 2 3

  

 NBIMS- ICMM

Basis Basis BasisBasisIU BIM proficiency matrix

Aanvulling(6)
 

 
Betekenis per level: 
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Level 0: Het model bestaat uit een frame en deze basis data is de enige bekende data,  
             gedetailleerde data is niet bekend. 
Level 1: De data van alle punten in het model zijn bekend, 3D modellen kunnen nauwkeurig  
             worden weergegeven en gebruikt worden zonder dat de data eerst zelf bewerkt hoeft te  
             worden. 
Level 2: Alle data van het ontwerp is gedetailleerd en beschikbaar. Ook data van andere  
             toepassingsgebieden is makkelijk te vinden en deze output kan worden gekoppeld aan  
             elkaar. Daarnaast is data niet van een te hoog of laag detail niveau. 
Level 3: De data wordt continue gecheckt en kan aangepast worden door meerdere personen die  
             aan het model werken.  
 

Interview vragen 

Zijn van een ander model enkel de hoofdpunten of lijnen bekend en of de gehele ruimte?(0) 

Zijn alle punten in de gehele ruimte bekend?(1) 

Is data altijd beschikbaar op het juiste detailniveau?(2) 

Is de benodigde data openlijk beschikbaar? (2) 

Worden data wijzigingen in het ene model doorgevoerd in een ander model?(3) 

 

Criterium: Data volledigheid 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Het is onduidelijk wanneer een model volledig is. 
Level 1: Voor elk project is aangegeven wanneer een model volledig is, het doel en  
             randvoorwaarden van een model zijn dus bekend. Topografische informatie is onderdeel  
             van de volledigheid en er wordt nagedacht over de onderhoudsfase, echter gebeurt er  
             nog vrij weinig mee. 
Level 2: Er is een standaard binnen het project waaraan een model moet voldoen qua  
             volledigheid. Deze standaarden komen overeen met de industrie standaarden, er wordt  
             pro actief nagedacht over de onderhoudsfase en data is hiervoor beschikbaar. 
Level 3: Het model wordt gedefinieerd, aan de hand van deze model definitie wordt gekeken of  
             het volledig is. Als de volledigheid standaarden in de industrie veranderen dan zal dit ook  
             binnen de organisatie en het project gebeuren. Het management draagt zorg dat de  
             gebruikte modellen volledig zijn.  
 
Interview vragen 

Is het duidelijk wanneer een model volledig is? Zijn alle eisen bekend?(0) 

Hoe wordt er nagedacht over de onderhoudsfase?(1,2) 

Er zijn standaarden opgesteld wanneer een model volledig is?(2) 

Controleren specialisten of projectleiders de volledigheid van een model?(3) 
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Criterium: Up to date houden data 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Geen vaste methodiek voor naamgeving en codering van objecten binnen het project.  
Level 1: Objecten krijgen een uniforme naam binnen de organisatie dit wordt alleen niet gedeeld  
             met project partners. Ook BIM benamingen en coderingen zijn uniform. 
Level 2: Object namen worden afgestemd op de standaarden in de industrie en ook met de  
             project partners. Wanneer hier updates over zijn wordt dit doorgevoerd in de organisatie.  
             Er zijn duidelijke afspraken met alle projectpartners over het gebruik van benamingen. 
Level 3: De organisatie is actief betrokken om de objecten te standaardiseren in de industrie en  
             deze te updaten.  
 
Interview vragen 
 

Is er een vaste methodiek voor de naamgeving en codering van objecten in een project?(0) 

Krijgen de objecten een uniforme naam binnen het project?(1) 

Worden updates in de naamgeving en codering generiek bekend gemaakt?(2) 

Tracht het project of de organisatie actief de standaarden en naamgeving uit de sector te kopiëren?(3) 

 
Criterium: Grafische weergave 
 

Grafische weergave

Levels:
Modellen:

Bew - Richards 0 1 2 3

  

 

NBIMS- ICMM

Basis Basis BasisBasis

Aanvulling(2)

Aanvulling (3)

IU BIM proficiency matrix Aanvulling(3)

Bew -  Richards

BIMMM Aanvulling(a)

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: De Grafische weergave wordt gevormd door teksten, lijnen, bogen in 2D tekeningen.  
             CAD-programmatuur of calculaties in Excel worden gebruikt voor betere weergave. Als  
             er 3D tekeningen zijn dan is het van onvoldoende (detail) niveau.  
Level 1: De visualisatie is vaak in 3D, dit is bij grote projecten echter niet altijd het geval. Alle  
             visualisaties vinden plaats op de juiste schaal. Onderling worden er 3D modellen  
             uitgewisseld als hier behoefte aan is. 
Level 2: Het is mogelijk om 3D tekeningen te koppelen aan bijvoorbeeld een planning of  
             kostenplaatje, zodoende ontstaan er 4D en 5D weergaves. Wanneer ontwerp tekeningen  
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             niet voldoen wordt dit weergegeven, dit geldt ook voor de koppeling tussen  
             toepassingsgebieden.  
Level 3: De grafische weergaves zijn voor alle partijen duidelijk door integraal opgestelde  
             richtlijnen voor de visualisaties.  
 

Interview vragen 

Wordt er CAD programmatuur en Excel gebruikt voor betere weergaves? (0) 

Zijn de visualisaties tijdens het project vaak in 3D? (1) 

Vinden er tijdens het project koppelingen plaats tussen bijvoorbeeld planning, kosten en ontwerp? 4-
5D mogelijkheden worden benut? (2) 

Wanneer ontwerp tekeningen niet voldoen wordt dit duidelijk weergegeven voor realisatie?(2) 

Zijn er richtlijnen opgesteld voor grafische weergaves zodat het ontwerp voor alle partijen duidelijk 
is?(3) 

 
Criterium: Topografische weergave 
 

Topo grafische 
weergave

Levels:
Modellen:

Bew - Richards 0 1 2 3

  

 

NBIMS - ICMM Basis Basis BasisBasis

Aanvulling(1)IU BIM proficiency matrix Aanvulling(3)

 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Waar zich iets in de ruimte bevindt is onbekend, alleen het noorden is weergegeven. 
Level 1: De topografische gegevens van een model zijn bekend, omliggende factoren zijn bekend. 
Level 2: 3D modellen weten van elkaar waar zich iets in de ruimte bevindt.  
Level 3: De topografische informatie is na een aanpassing geüpdatet en andere modellen weten  
             dit gelijk.  
 
Interview vragen 

Is er in de tekeningen weergegeven waar het Noorden is?(0) 

Zijn alle topografische gegevens in het model bekend?(1) 

Zijn de topografische gegevens van de verschillende modellen aan elkaar gelinkt?(2) 

Is na een aanpassing van de topografische gegevens in het ene model dit gelijk te zien in het andere 
model? (3) 

 
Criterium: Model koppeling toepasbaarheid 
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Betekenis per level: 
 
Level 0: Er is geen koppeling tussen toepassingsgebieden, enkel koppeling door middel van  
             papieren          
Level 1: Er kan informatie gekoppeld worden aan een object, er is nog geen koppeling tussen  
             toepassingsgebieden maar wel een monodisciplinaire koppeling.  
Level 2: Vanaf dit level is het mogelijk om multidisciplinaire koppelingen te maken zoals  financiële  
             calculaties(5D) en planning software(4D) koppelen aan het ontwerp. Deze modellen zijn in staat  
             om elkaar te controleren, fout meldingen zijn nauwkeurig weergegeven. Een ieder heeft zijn eigen  
             model maar er kan nog niet in elkaars model gewerkt worden tegelijkertijd; al deze modellen  
             worden gecombineerd in één view model om samen te werken aan de bestanden binnen aan een  
             project. 
Level 3: In level 3 is het mogelijk om enkele toepassingsgebieden al in de ontwerpfase weer te  
             geven. Modellen kunnen zelf informatie genereren uit andere modellen, zonder aan te  
             geven waar ze deze moeten vinden.   
 
Interview vragen 
 

Bestaat een koppeling enkel uit papierwerk naast elkaar leggen?(0) 

Kunnen er gegevens aan een object gehangen worden? (1) 

Is het mogelijk om 4-5D koppelingen te maken aan het ontwerp?(2) 

Kan er tegelijkertijd gewerkt worden in hetzelfde model?(3) 

Kunnen modellen zelf informatie genereren uit andere modellen?(3) 

 
Criterium: Model integratie 
 

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Er is geen integratie tussen de papieren of objecten die gebruikt worden, er is ook geen  
             opslag systeem voor de data. Er wordt in dit level enkel in 2D papieren gedacht.  
Level 1: Er is in dit level geen sprake van integratie tussen verschillende disciplines, de files  
             worden aangepast en dit wordt samengevoegd tot objecten. Deze objecten worden met  
             elkaar uitgewisseld en kunnen 2 of 3D modellen zijn  de documenten worden opgeslagen  
             naar aanleiding van standaard procedures.  
Level 2: In dit level is het mogelijk om de in level 1 opgebouwde objecten aan te passen en te  
             koppelen tot modellen en deze modellen te delen zodat er één groot model ontstaat. De  
             partijen die de informatie delen bevinden zich veelal binnen één controleer- of  
             beheersbare organisatie-eenheid, de documenten zijn door een documentsysteem  
             gekoppeld aan een model 
Level 3: Er wordt in een geïntegreerde webservices-omgeving tegelijk gewerkt aan de bestanden.  
             De aanpassingen vinden plaats aan de objecten en de modellen. Het bouwproces is  
             volledig geïntegreerd in de keten en aan het eind van level 3 wordt informatie gedeeld  
             over de lifecycle in de geïntegreerde omgeving. Hierbij is er een sterke relatie met facility  
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             management en Asset Management, aan de onderhoudsfase wordt ook aandacht  
             geschonken aangezien dit deel uitmaakt van de lifecycle. Aanpassingen worden gelijk in  
             het model verwerkt in plaats van eerst in het bestand. 
 

Interview vragen 

Worden aanpassingen op papier gedaan of digitaal? (0) 

Worden de aanpassingen in de 2 of 3D modellen gedaan? (1) 

Worden de aanpassingen in het grote view model gedaan? (2) 

Zijn er partijen buiten het project waar informatie mee gedeeld wordt?(2) 

Worden de aanpassingen in het model gemaakt en verwerkt over het gehele netwerk? (3) 

 

Criterium: Netwerk 
 

Netwerk

Levels:
Modellen:

Bew - Richards 0 1 2 3

BIMMM Siebelink

  

 

BIMMM Basis Basis BasisBasis

Aanvulling(4)Aanvulling(1)
 

 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Iedere medewerker gebruikt de beschikbare materialen die hij zelf voor handen heeft om  
             te communiceren. Het netwerk wordt niet gebruikt om data op te slaan en te delen.  
Level 1: Mogelijkheden voor informatie generiek delen en controleren zijn voor iedereen in het  
              project bekend en dit wordt intern ook gebruikt.  
Level 2: Een netwerk voor informatie delen en opslaan wordt aangestuurd vanuit het  
             management. Er zijn platformen waarop deze data gedeeld kan worden tussen  
             verschillende medewerkers. Platformen kunnen zijn: Dropbox, Imandra of Shared Data  
             Manager. 
Level 3: Het netwerk maakt gebruik van de nieuwste mogelijkheden. Data en modellen kunnen  
             tegelijkertijd gedeeld en bewerkt worden en communicatie middelen die voor een  
             specifieke activiteit bestaan worden gebruikt. 
 
Interview vragen 

Vindt er  regelmatig communicatie en uitwisseling van data in een project plaats? (0) 

Zijn de mogelijkheden om informatie te delen en controleren bij iedereen bekend? (1) 

Stimuleert de projectleider het gebruiken van dezelfde platformen om informatie te delen?(2) 

Kunnen data en modellen tegelijkertijd gedeeld en bewerkt worden? (3) 
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Criterium: Informatie uitwisseling 
 

Informatie uitwisseling

Levels:
Modellen:

Bew - Richards 0 1 2 3

BIMMM Siebelink

  

 

Basis Basis BasisBasis

Aanvulling(2)

NBIMS - ICMM

Bew -  Richards

Aanvulling(5)

 
 
Betekenis per level: 
 
Level 0: Op het formele overdrachtsmoment vindt vooral uitwisseling van papieren tekeningen  
             en documenten plaats. Het uitwisselen van documenten is ongestructureerd en  
             afhankelijk van de behoeftes binnen het project team. Data wordt alleen uitgewisseld  
             wanneer daar nadrukkelijk om gevraagd wordt door één partij of persoon. 
Level 1: Informatie uitwisseling vindt plaats met voornamelijk digitale 3D weergave, deze  
             objecten worden uitgewisseld. Er zijn procedures opgesteld voor het uitwisselen van  
             documenten. Nauwkeurige data wordt direct uitgewisseld wanneer één partij hier om  
             vraagt. 
Level 2: Bij informatie uitwisseling worden modellen gedeeld met elkaar en er kan in hetzelfde  
             bestand gewerkt worden binnen het project. De gegevens van externe partners zijn ook  
             te vinden in het model, door middel van open data gebruik kunnen alle partijen data  
             delen en hoeft er niet voor gebeld of gemaild te worden. Data is opgesteld volgens  
             standaarden zodat het delen van data eenvoudiger is. De data is openlijk beschikbaar en  
             het kan voor alle partijen en personen binnen het project gebruikt worden.  
Level 3: Informatie wordt uitgewisseld in netwerk modellen, elke partij kan tegelijkertijd  
             aanpassingen maken en alle partijen kunnen dus elkaars informatie delen. Een  
             datamanager is aangesteld om de kwaliteit te waarborgen en de overkoepeling te  
             beheersen. Alle medewerkers aan het project kunnen tegelijkertijd gebruik maken van de  
             data en aan de hand van technische mogelijkheden binnen de sector wordt open data  
             gestimuleerd. De samenwerking tussen interne en externe partijen gebeurt proactief.  
 
Interview vragen 

Gebeurt het uitwisselen van documenten digitaal en gestructureerd?(0) 

Worden er 3D weergaves uitgewisseld of 2D weergaves? (1) 

Wordt er ook data uitgewisseld zonder dat één partij hier om vraagt? (1,2) 

Is alle data openlijk beschikbaar voor alle partijen? (2) 

Is er iemand aangewezen in het project die zorgt dat data overzichtelijk geborgd blijft?(3) 

Kunnen alle deelnemers aan het project tegelijkertijd werken in dezelfde bestanden? (3) 
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Bijlage 5: Interview protocol 
 

1. Introductie 

a) Voorstellen specialist (naam, functie, ervaring) en interviewer 

b) Uitleg over bachelor eindopdracht en rol interview 

c) Uitleg over interview procedure 

 

2. Algemeen 

a) Aan welke wegontwerp projecten heeft u gewerkt? 

b) Welke rol en taken had u in een wegontwerp project? 

c) Bent u bekend met de term ‘BIM’ en wilt u hier meer uitleg over? 

d) Waar liggen volgens u de knelpunten bij het werken volgens de BIM gedachtegang? 

e) Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling van BIM binnen uw organisatie? 

 

3. Bepalen level van criteria (Zie bijlage 4) 
a) Interview vragen voor criterium 1 (BIM visie en doelstelling) 

Tot en met……. 
b) Interview vragen voor criterium 22(Informatie uitwisseling) 
c) Op welke vlakken valt er veel winst te maken op het gebied van BIM? 

d) Op welke vlakken valt er met weinig energie winst te maken op het gebied van BIM? 

4. Feedback 
a) Beoordeling van de specialist over de vragen 
b) Beoordeling van de specialist over de inhoud van de criteria 
c) Beoordeling van de specialist over de volledigheid van het Bew-Richards 

volwassenheidsmodel 2.0 
 

5. Afsluiting 
a) Samenvatting interview resultaten 
b) Dank voor interview 
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Bijlage 6: Resultaten per discipline 

6.1 Water 

 

Deelnemers Erwin de Jong 

Rol in wegontwerp project Verzorgen van de afvalwatering 

Wegontwerp projecten Maastricht A2, Parallelweg A12 

Opvallendste zaken -Later in project pas BIM geïntroduceerd 
-Water krijgt korte vragen, dus weinig met BIM 
-Raakvlaksystemen en ICT grootste problemen 

 
De discipline water in Den Bosch werkt vaak aan kleine opdrachten rond de €30-50.000. Hierdoor hebben 
zij weinig BIM kennis omdat het vaak kostentechnisch niet relevant is. De interviewer gaf aan dat het project 
in Maastricht heel groot was en die van de Parallelweg kleiner. De opvallendste zaken zijn hieronder 
opgesomd. 
 

- Voor Maastricht zaten alle werknemers in Nieuwegein waardoor de communicatie makkelijk 
was. Dit zorgde er wel voor dat sommige contacten zo dicht bij waren dat het onderling werd 
besproken en enkele fouten alsnog gemist werden door niet volledig gebruik te maken van de 
ICT.  

- In de discipline water zit weinig tot geen kennis over BIM omdat zij dit nagenoeg niet 
tegenkomen in projecten. In Maastricht werd het pas later in het project geïntroduceerd 
waardoor het niet volledig efficiënt was.  

- In Den Bosch is er weinig tot geen ondersteuning vanuit ICT waardoor data opslag soms lastig 
is. Ze moeten som s zelf de data ruimte creëren.  

- Wat ook opvalt is dat wijzigingen veel in 1D gedaan worden en dan kan de GIS afdeling ze 
weer verwerken in het model, 3D plaatjes worden enkel voor stakeholders gebruikt en niet 
binnen het project. Hierdoor is het lastiger om raakvlak problemen te detecteren. 
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6.2 Wegontwerp 

 

Deelnemers -Gijs van ’t Schip 
-Karel Kroese 
-Juda Moolenbroek 

Rol in wegontwerp project -Ontwerpen van weg en deelnemer BIM groep 
-Ontwerpleider 
-Ontwerpleider 

Wegontwerp projecten -Zuidas Amsterdam, N31 
-A9 Heiloo, Haak Leeuwarden, A28 Wezep 
-Paramaribo, Stationsomgeving Soest 

Opvallendste zaken -Zeer wisselend BIM niveau 
-BIM vooral als Eindplaatje 
-Tijd probleem zorgt voor opheffing BIM 
-Integraal model ontbreekt 
-LOD per ontwerpfase lastig te bepalen 
-Weinig BIM druk vanuit projectleider 
-Afspraken en standaarden niet nakomen 
-Het te groot denken zorgt voor inefficiëntie.  
-4-5D koppelingen hebben weinig nut 

 
De discipline wegen heeft te maken met projecten van een wisselend budget van tienduizenden euro’s tot 
honderden miljoenen, het BIM niveau wisselt dan ook behoorlijk. Er zijn enkele opvallende zaken die 
hieronder opgesomd zijn. 
 

- In grote projecten wordt BIM integraal goed gestimuleerd, vanuit de discipline leiders is er 
echter minder stimulans doordat BIM niet volledig bekend is. In kleine projecten is er vaak 
minder aandacht voor BIM. 

- Bij grote projecten zijn BIM groepen gevormd, deze BIM experts hebben echter te weinig tijd 
om een goed werkend BIM model te realiseren. Hierdoor wordt er in de loop van het project 
vaak minder gebruikt gemaakt van BIM en functioneert het enkel als weergave naar externe 
stakeholders.  
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- Het is niet mogelijk om tegelijkertijd in hetzelfde model te werken of modellen aan elkaar te 
koppelen, ook in grote projecten. Het ontbreekt aan kennis, tijd en budget.  Door deze drie 
missende aspecten wordt BIM vaak als eerste aspect verwaarloosd ook omdat ze het nut er niet 
van inzien en de werknemers het enkel zien als modewoord. De aangewezen BIM adviseur 
heeft vaak te weinig toegepaste kennis om BIM concreet te krijgen. 

- De discipline wegen probeert op zichzelf zo efficiënt mogelijk met de informatiesystemen te 
werken, onderling worden dan ook afspraken gemaakt over standaarden en processen. Er is 
echter geen link met het integrale ontwerp waar alle data van de discipline gekoppeld wordt, dit 
wordt niet gelijk gestroomlijnd. 

- Er wordt veel gesproken over BIM en er zijn ook wel stapjes gezet met betrekking tot de 
bekendheid ervan, echter is nog niet bekend wat het concreet betekent voor je takenpakket. In 
de projecten is er weinig druk om meer bezig te zijn met de BIM gedachtegang, de projectleiders 
stimuleren dit niet genoeg. Wanner er ideeën zijn voor een BIM model is dit vaak te laat en 
ontbreken er dus aspecten.  

- Voor elke ontwerpfase wordt er een LOD opgesteld, er is echter veel discussie over het niveau 
hiervan voor de fase van het ontwerp. Dit kost tijd en het zorgt ervoor dat het lastig is om de 
details van een later stadium op het juiste detail niveau te krijgen voor deze fase. 

- Afspraken en standaarden worden niet consequent bij elk project besproken. Wanneer dit wel 
gebeurt is het vaak zo dat niet iedere deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. 

- Het is concreet vaak niet duidelijk wat er met een ‘BIM’ project bedoeld wordt. Een belangrijke 
oorzaak is dat er te grote stappen gemaakt worden. Voor een project op level 2 of 3 is misschien 
een BIM adviseur of informatiemanager nodig maar bij kleinere projecten of op een lager level 
is dit niet het geval. Er wordt vaak veel te groot gedacht terwijl het efficiënter zou zijn om 
kleinere stappen te maken met BIM en grotere en nuttige efficiëntie.  

- Er is in kleinere projecten onduidelijkheid over de toevoeging van BIM. Er wordt getwijfeld 
aan de toevoeging van 4-5D koppelingen. Voor die paar fouten die uit het ontwerp gehaald 
worden is veel moeite nodig terwijl het in de praktijk vaak niet heel moeilijk op te lossen is.  

 

6.3 Kunstwerken 

 

Deelnemers -Gerard Bijvank 
- Jasper Leuveld 
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Rol in wegontwerp project Ontwerpen van Kunstwerk en BIM implementatie 
voor deze discipline 

Wegontwerp projecten Amstelveenlijn, A13/A16, N33 

Opvallendste zaken -Disciplines werken op eilandjes 
-Geen duidelijke afspraken betrouwbaarheid data 
-BIM stapje omhoog per project is goed 
voorbeeld van juiste ontwikkeling. 

 
De discipline kunstwerken in Amersfoort werkt aan zowel grote als kleine projecten en komen in elk 
wegontwerp voor. Gerard Bijvank is Kunstwerk ontwerper en wordt daarnaast vanuit Kunstwerken naar 
voren geschoven om de projecten op een zo hoog mogelijk BIM niveau te laten plaatsvinden. In het 
interview kwamen enkele opvallende zaken naar voren die hier onder opgesomd zijn. 
 

- De discipline werken veel als losse eilandjes, op zich zelf proberen ze veel aspecten van BIM 
op een hoog niveau uit te voeren maar communicatie tussen deze discipline mist.  

- De uitwisseling van data gaat met regelmaat niet open en proactief. Externe partijen willen deze 
data niet snel verstrekken en deze data kan ook niet altijd vertrouwd worden. Soms leidt dit tot 
een juridisch vraagspel en dat is uiteraard niet efficiënt. 

- Er kunnen 4-5D koppelingen gebruikt worden echter gebeurt dit niet vaak doordat niet alle 
data gemodelleerd is die benodigd is. Dit komt ook doordat er te laat begonnen wordt met het 
laten blijken van deze behoeftes. 

- BIM wordt steeds verder ontwikkeld door ervaring in voorgaande projecten. Deze ervaring is 
dan voornamelijk afkomstig van Gerard Bijvank. Over deze extra stap worden wel presentaties 
gegeven aan de rest van de werknemers om te bespreken wat hierbij komt kijken. 

 

6.4 System engineering 

 

Deelnemers -Ivo Walta 
-Harmen Kievit 

Rol in wegontwerp project -Adviseur System Engineering 
-Model Based System Engineer 

Wegontwerp projecten -A12, parallel structuur, N463, Zuidas, Haagweg 
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Opvallendste zaken -BIM concrete toepassing onbekend 
-Standaarden en afspraken beter nakomen 
-Te laat met BIM begonnen en te weinig tijd 
-LOD per ontwerpfase lastig  
-ICT efficiëntie kan beter 

 
System engineers zijn overkoepelend bij een project, hierdoor hebben zij niet alle data nodig en zijn 
grafische weergaves voor hen minder relevant. Zij houden zich meer bezig met de proces kant en de 
functieboom die bij het project hoort. Er is een verschil tussen modellen die system engineers gebruiken 
en informatie die nodig is voor een eventueel BIM model. De modellen voor system engineering zijn 
onderbelicht gelaten en er is gekeken naar de aspecten van BIM waar zij wel mee te maken hebben. De 
opvallendste zaken zijn hieronder opgesomd. 
 

- Over BIM wordt veel gesproken en velen hebben er een basis idee over, echter weet bijna 
niemand wat BIM concreet voor zijn werksituatie en takenpakket betekent.  Er heerst dus nog 
veel onbekendheid over BIM. 

- Er worden in de meeste standaarden en richtlijnen opgesteld voor de data, echter gebeurt het 
vaak dat deze afspraken geschonden worden. Een informatiemanager ontbreekt die de data en 
standaarden controleert en de data beheert, generieke werkprocessen zijn hierdoor vaak 
afwezig. Er dient een hardere hand te zien die deze processen en mensen hun afspraken en 
standaarden na laat komen. 

- In een aantal projecten zijn BIM experts aanwezig of SE ‘ers met kennis over BIM. Er wordt 
echter geen tijd vrijgemaakt voor het beheren en aansturen van het BIM model. Er wordt zelden 
tot nooit in de ontwerpfase al rekening gehouden met de onderhoudsfase, het is al lastig genoeg 
om in de cyclus van elke ontwerpfase het juiste detailniveau te bepalen.   

- Voor elke ontwerpfase wordt er een LOD opgesteld, er is echter veel discussie over het niveau 
hiervan voor de fase van het ontwerp. Dit kost tijd en het zorgt ervoor dat het lastig is om de 
details van een later stadium op het juiste detail niveau te krijgen voor deze fase. 

- De hardware wordt over het algemeen op level 2-3 beoordeeld. Het is zo dat computers vaak 
duur en goed zijn, echter door specifiek naar iemands takenpakket te kijken en vervolgens een 
computer te kiezen kunnen er haperingen in software voorkomen worden. Nu gebeurt dit niet 
en moet er soms gewacht worden om verder te kunnen werken. 
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6.5 Verkeer 

 

Deelnemers -Maarten Bulsink 
-Jaap Tigelaar 

Rol in wegontwerp project -Projectleider Verkeer(modellen) 
-Adviseur V&V, specialisme verkeersmodellen 

Wegontwerp projecten -A13/16, A28, A4 Delft-Schiedam, Zuidas 
-A13/A16, stationsomgeving Driebergen-Zeist, 
hoofdas Zuidplas 

Opvallendste zaken -Geen heldere afspraken over standaarden 
-Detailniveau is vaak te hoog 
-Koppeling tussen software ontbreekt 
-Aangepaste standaarden generiek onbekend 
-Nieuwe versies zijn niet voor iedereen bekend 
-Vragen om bevestiging zou helpen 
-Gebruik van integraal netwerk onvoldoende 

 
De discipline verkeer gaat over de intensiteiten en capaciteiten van de wegen. Sommige veranderingen in 
het wegontwerp zijn relevant voor de intensiteit of het aantal rijbanen maar veel veranderingen zijn dit niet. 
Zij maken enkel gebruik van 2D weergaves omdat de simulaties van het wegverkeer de belangrijkste taak is. 
In de interviews kwamen enkele opvallende zaken naar boven en deze zijn hieronder toegelicht. 
 

- Het gebeurt slechts zelden dat er voorafgaand aan een project heldere afspraken worden 
gemaakt over standaarden en data opslag. Aangezien er in de meeste projecten ook geen 
informatiemanager is ontstaat er een probleem als bijvoorbeeld iemand onverwacht ziek wordt.  

- De discipline verkeer heeft weinig detail nodig vanuit het ontwerp, zij dienen enkel te weten of 
een ontwerp verandering invloed heeft op hoe de weg komt te liggen of op de intensiteit. De 
informatie die zijn krijgen is vaak van een te hoog detail niveau om efficiënt de benodigde 
informatie te achterhalen.  

- Tussen Omnitrans en ontwerp software bestaat geen koppeling. Het is hierdoor lastig te 
achterhalen welke wijzigingen in het ontwerp relevant zijn voor Omnitrans, voor Cocon zal dit 
nog lastiger zijn in verband met complexere software. 
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- In de loop van een project zal het detailniveau toenemen. Over dit nieuwe detailniveau dienen 
nieuwe afspraken gemaakt te worden met betrekking tot standaarden en naamgevingen. Dit 
wordt in de loop van een project echter niet centraal geregeld. 

- Als er nieuwe versies gemaakt worden is het niet altijd duidelijk wat de meeste recente zijn, een 
vaste naamgeving zou helpen of het generiek mededelen dat er een nieuwe versie is. 

- Wanneer er data uitgewisseld wordt is een proactieve denkwijze efficiënt, zeker tussen klant en 
opdrachtnemer. Door terug te koppelen of de data en vraag duidelijk zijn zal er efficiënter 
gewerkt kunnen worden, deze extra vraag ontbreekt nu met regelmaat. 

- Veel informatie uitwisselingen gaan via de mail, niet alle project medewerkers maken goed 
gebruik van platformen als Imandra, METT of Relatics. Wanneer er meer van deze software 
gebruik gemaakt wordt is informatie voor een ieder beschikbaar en kan er efficiënter gewerkt 
worden.  

 

6.6 Geluid 

 
 

Deelnemers -Hans de Haan 

Rol in wegontwerp project -Projectleider Geluid 

Wegontwerp projecten -Zuidas, N35, Driebergen-Zeist stationsomgeving, 
Zwolle transfer 

Opvallendste zaken -Afstemming tussen disciplines moet pro actiever 
-Nieuwe versies zijn niet voor iedereen bekend 
-Onbekendheid concrete betekenis BIM 

 
De discipline geluid is gehuisvest in Arnhem en is onderdeel van de Adviesgroep Lucht &Geluid, zij 
werken vooral nauw samen met de Adviesgroepen Wegen en Verkeer & Vervoer. Bij de discipline geluid 
gebruikt specifieke software waarin het lastig is koppelingen te maken, dit gebeurt dan ook niet. Andere 
opvallende zaken zijn hieronder weergegeven. 
 

- Wanneer een discipline een wijziging aanbrengt in het ontwerp wordt er wisselend aan andere 
disciplines weergegeven dat dit voor hen veranderingen teweeg brengt. Dit gebeurt in ieder 
geval niet generiek waardoor er wijzigingen gemist worden. 

- Als er nieuwe versies gemaakt worden is het niet altijd duidelijk wat de meeste recente zijn, een 
vaste naamgeving zou helpen of het generiek mededelen dat er een nieuwe versie is. 
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- Wat opvalt is dat enkel in Driebergen-Zeist en de Zuidas er een BIM-project is gestart en dat 
zelfs in deze projecten BIM niet op het pad terecht is gekomen van de discipline geluid. Ze zien 
er niks van terug in hun werkzaamheden. 

 

6.7 Kostenraming 

 

Deelnemers -Jacqueline Schlagwein 
-Roel Arts 

Rol in wegontwerp project -Projectleider Geluid 
-Specialist Geluid en BIM groep Geluid 

Wegontwerp projecten -N35, N34, Zuidas, vele N-weg projecten 

Opvallendste zaken -Weinig tijd en geld beschikbaar 
-Eilanden van BIM en geen integrale naamgeving 
-Data nauwkeurigheid kan efficiënter 
-Onduidelijk wie, wanneer , wat aanpast in versies 
-3D modellen zelden beschikbaar onderling 

 
In tegenstelling tot andere disciplines wordt er met kostenraming erg kort aan een project gewerkt, die 
tijdsduur is zo rond de 40 uur. Veel projecten komen er voorbij en daarnaast zijn alle aspecten van een 
ontwerp relevant voor het kostenplaatje. Veel data en weinig tijd dus, er zijn meer opvallende zaken die 
hieronder toegelicht staan.  
 

- Er wordt vanuit het management bij Arcadis veel gesproken over BIM, er ontbreekt echter tijd 
en geld om efficiënt en effectiever te kunnen werken. Doordat tijd en geld niet aanwezig is 
wordt er op de werkvloer weinig aandacht besteed aan BIM. 

- Vanuit kostenraming valt het op dat alle disciplines op zichzelf bezig zijn met BIM echter 
ontbreekt er een integrale aansturing. Met BIM bezig zijn heeft zo weinig zin, zeker omdat 
kostenraming vanuit veel disciplines informatie nodig heeft en bijvoorbeeld de naamgevingen 
en coderingen verschillend zijn tussen disciplines. 

- Het detailniveau per discipline is soms wisselend en dit is inefficiënt voor de discipline 
kostenraming er kan daardoor sneller een onderdeel gemist worden. Ook zou het voor 
kostenraming makkelijk zijn als de hoeveelheden duidelijk zijn, dit is vaak niet het geval. Dit in 
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combinatie met dat er nog wel eens een verschil is waar de streep van materiaal wisseling 
getrokken wordt tussen de het ontwerp en de realiteit. Hierdoor moet de discipline 
kostenraming met de hand enkele onderdelen narekenen. 

- Het zou efficiënt zijn wanneer er duidelijk te zien is wie, wat en wanneer aanpast in het ontwerp. 
Dit is soms lastig te achterhalen en voor de meest recente versie moet ook vaak gezocht worden. 
Het gebruiken van integrale benamingen zou voor de discipline kostenraming ook tijd 
besparen, nu is het soms lastig te achterhalen. 

- Zelden is de grafische weergave in 3D modellen, dit zou wél van toegevoegde waarde zijn om 
de kosten efficiënt te kunnen bepalen. Modellen moeten eerst opgeslagen worden en er moet 
medegedeeld worden dat er een wijzigingen is, pas dan is deze zichtbaar. Er is dus geen link 
tussen de modellen. 

 

6.8 Natuur en landschap 

 
 

Deelnemers -Kees Neven 

Rol in wegontwerp project -landschapsarchitect 

Wegontwerp projecten -Driebergen-Zeist station, A13/A16, A4, A34 

Opvallendste zaken -Een portaal is vaak te ingewikkeld opgebouwd 
-De wens van opdrachtgever bepaald BIM niveau 
-Omgevingsaspecten zijn vaak niet zichtbaar 
-Besluitvorming niet altijd adhv afgesproken richtlijn 

 
De discipline natuur en landschap moet zorgen dat de weg in zijn omgeving past. Luchtfoto’s worden veel 
gebruikt om te bepalen of de weg ergens doorgang kan vinden of niet. Met behulp van een 
koppelprogramma kan GIS of CAD data ingelezen worden in Illustrator, hierin wordt het meest gewerkt 
om de data op te maken. De opvallendste zaken van het interview zijn hieronder opgesomd. 
 

-  Een portaal die gebruikt wordt is vaak niet praktisch opgebouwd, dit geldt voor bijvoorbeeld 
METT of Relatics. Het duurt erg lang om documenten in te laden en er staat teveel informatie 
op qua versies en informatie. 
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- De wensen en eisen van de opdrachtgever spelen een cruciale rol bij het toepassen van de BIM 
gedachtegang. Wanneer de opdrachtgever dit niet stimuleert zal er vanuit de projectleider of de 
mensen op de werkvloer ook geen BIM stimulans ontstaan. Een project moet er geschikt voor 
zijn en er moeten mensen zijn die BIM stimuleren, alleen dan ontstaat er een ‘BIM project’.  

- Voor de discipline natuur en landschap is het van groot belang om de omgeving rond de weg 
in kaart te hebben. Van de ontwerpers krijgen ze echter enkel een 2/3D plaatje van het 
wegontwerp, hierop ontbreken factoren uit de omgeving. Wanneer dit gecombineerd kan 
worden scheelt het erg veel tijd. 

- In veel projecten is de organisatiestructuur van de opdrachtgever en opdrachtnemer 
gespiegeld. Op deze manier is er altijd een directe partij aan de andere kant. Communicatie 
dient dan ook op deze manier te verlopen en niet via andere stappen. Wanneer dat gebeurt 
ontstaat er onduidelijkheid bij één van de partijen of bij andere disciplines 
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Bijlage 7: Project vs organisatie 
 

In de figuur hieronder is te zien hoe de criteria zich verhouden tussen project bepaald en organisatorisch 

bepaald.  

 

Wanneer een criteria meer binnen een project bepaald wordt is het een project criterium(P), wanneer een 
criterium meer  door de organisatie bepaald wordt is het een organisatie criterium(O). Dit is hieronder 
weergegeven. 
 

Strategie BIM visie en doelstellingen (O) Processen Standaarden (P) 

  Management ondersteuning (O)   Supply proces (P) 

 BIM stimulans (P)   Procedures (P) 

Personeel Taken en verantwoordelijkheden (P) Data Data nauwkeurigheid (P) 

  Training en opleiding (O)   Data volledigheid (P) 

Cultuur Bereidheid te veranderen (P)   Open data (P) 

  Samenwerkingsgerichtheid(P)  Up to date houden data (O) 

IT infrastructuur Hardware (P) Weergave Grafische weergave (P) 

  Software (P)   Topo grafische weergave (P) 

  Werkomgeving (P) Toepassing Model koppeling toepasbaarheid (P) 

    Model integratie (P) 

   Netwerk (P) 

   Informatie uitwisseling (P) 

 


