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Rochdale, KBM Groep & Woonzorg 
Nederland. P.06
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Wat zijn de mijlpalen in 2019 en wat 
zijn onze doelen voor 2020? P.10 
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V O O R W O O R D
In 2015 is the BIM practice als startup 
begonnen en ons bedrijf krijgt steeds meer 
solide vorm. We hebben in de afgelopen 
jaren ontdekt, dat The BIM practice in de 
huidige markt écht waarde toevoegen. In 
dit magazine leggen we aan de hand van 
voorbeelden uit hoe die meerwaarde eruit 
ziet voor onze opdrachtgevers en met welke 
diensten we dat voor elkaar krijgen. Plus: met 
welke mensen we dat doen. De hoogste tijd 
dus voor een kijkje in de keuken van the BIM 
practice!

Wij, Onno Speur en Dirk Jan Kroon, hebben 
the BIM practice opgericht en zijn de trotse 
eigenaren van een groeiende organisatie. 
Inmiddels hebben we een bevlogen team 
samengesteld, dat bestaat uit BIM en LEAN 
professionals: Ruud van der Star, Paco de 
Mulder en Lotte Horstman. We hebben 
allemaal gedegen kennis van zaken en ruime 
ervaring in en van de bouwwereld. Verderop 
in dit magazine is meer informatie over ons 
te vinden.

We werken nauw samen met onze 
opdrachtgevers. Ons specialisme ligt op het 
gebied van BIM, LEAN en Commitment. Het 
geven van advies en begeleiding op dit gebied 
is nog steeds een niche markt, waar veel te 
winnen is. En wij beleven er veel plezier aan 
om dit verschil bij onze klanten te maken. De 
combinatie van BIM, LEAN en organiseren op 
basis van Commitment blijkt telkens weer 
een succesformule. Wij noemen deze aanpak 
‘enBLOC’.

In dit eerste magazine laten we graag onze 
bevlogenheid en meerwaarde zien. We 
blikken terug op de mijlpalen van 2019. En 
we kijken vooruit. Plus, we vertellen over de 
dienstverlening van the BIM practice en welke 
ambities we hebben.

Veel leesplezier!



4

Meet  our. . .
J O Y F U L  B I M  P R O D U C E R S
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Joyfull producers

Ruud van  der  Star  aan  de  s lag  b i j . .
R O C H D A L E
Ruud van der Star is aan de slag bij 
woningcorporatie Rochdale op het kantoor 
in Amsterdam. Zijn rol daar is in drie functies 
op te delen. Ruud is:

• BIM-coördinator
• Projectmanager vastgoedontwikkeling
• Aanjager en procesbegeleider van LEAN   
   plannen.

De combinatie van deze onderdelen maakt 
de rol en inzet van Ruud heel divers bij deze 
grote woningcorporatie. Het biedt Ruud 
ook de uitdaging, die hij zoekt in zijn werk.

BIM-coörd inator
Vanaf januari 2019 heeft MT vastgoed van 
Rochdale besloten om definitief met alle 
projecten van Rochdale met BIM aan de slag te 
gaan. Een mooie klus, waar Ruud zich als een 
vis in het water voelt. Voor betekent Rochdale 
dit, dat de uitgangspunten voor BIM in alle 
projecten vanaf de start meegegeven moeten 
worden. Dat raakt veel collega’s bij Rochdale. Ga 
maar na: niet alleen de bouwprojecten hebben 
met BIM te maken, maar BIM is bijvoorbeeld 
ook van invloed op de contracten met alle 
partijen waar Rochdale mee samenwerkt. 

Lang verhaal kort: Ruud is betrokken en 
verantwoordelijk als BIM-coördinator. Dat 
betekent concreet: overleggen voeren met 
ontwerpteams, het intern trainen van teams 
om met BIM aan de slag te gaan, plus het 
ondersteunen met raad en daad bij modelchecks 
en het uitvoeren van deze checks. Daarnaast 
zorgt the BIM practice ervoor, dat Rochdale 
stappen 

maakt op het gebied van kennis en het juist 
toepassen van BIM binnen de organisatie.

Pro jectmanager
Ook is Ruud Projectmanager 
Vastgoedontwikkeling van twee projecten en 
van een gebiedsontwikkeling van Rochdale. 
De twee projecten zijn een woonblok aan de 
Vlietstraat en een complex aan de Sinjeur 
Semeynsstraat in Amsterdam. Dit zijn twee 
uitdagende projecten, die totaal verschillend 
van elkaar zijn. Als voormalig bouwer is het een 
persoonlijk voordeel en groot plezier dat Ruud 
projecten kan draaien en realiseren. In die rol 
ervaart hij ook hoe de interne processen en 
besluitvorming bij Rochdale in elkaar steken. 
Het project aan de Vlietstraat is daarbij 
extra uitdagend, vanwege de status van 
gemeentelijk monument en alle ambities van 
Rochdale, die terug moeten komen, zoals: de 
wensen op gebied van duurzaamheid. Dat komt 
neer op het realiseren van CO2-reductie en het 
onderzoeken van circulaire bouwstromen. Het 
renovatieproject aan de Sinjeur Semeynsstraat 
maakt onderdeel uit van De Kolenkit. Deze 
sociale huurwoningen liggen in het westelijke 
deel van Amsterdam en zijn ooit aangemerkt 
als Vogelaarswijk. In de loop der jaren is er al 
veel geïnvesteerd in de Kolenkitbuurt en met 
het renoveren van de woningen investeert 
Rochdale in het woongenot van haar bewoners. 
Een uitdagend project in een dynamische 
buurt dus.

LEAN p lannen
‘LEAN plannen’ zijn een perfecte manier om 
aan de voorkant verspilling uit een planning 
te halen plus om een optimale planning te 

“Lang verhaal  kor t :  Ruud is 
betrokken en  verandwoordel i jk 

a ls  B IM-coörd inator.”

“Lang verhaal  kor t :  Ruud is 
betrokken en  verandwoordel i jk 

a ls  B IM-coörd inator.”
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maken met elkaar. Dit proces begeleidt Ruud 
bij Rochdale volgens de 6 stappen van LEAN 
plannen. Hij heeft al diverse plansessies geleid, 
waaronder die van de Dobbebuurt, waar 
Rochdale twee renovatieprojecten uitvoert. 
the BIM practice werkt met de enBLOC 
werkwijze. Vanuit deze werkwijze, laten we 
zien dat LEAN en ook ‘commitment’ verbonden 

zijn aan de implementatie en optimaal werken 
met BIM. Er wordt bij Rochdale succesvol over 
de werkwijze enBLOC gepraat. Vooral bij de 
afdeling Participatie, omdat LEAN veel inzicht 
– en daarmee ook begrip – heeft gegeven in 
elkaars proces.

Joyfull producers

Lot te  Horstman aan de  s lag  b i j . .
K B M  G r o e p
In november 2019 is Lotte gestart bij 
KBM Groep om de werkvoorbereiding te 
begeleiden en trainen op het gebied van 
BIM. Met deze begeleiding en training wordt 
de kennis en kunde van alle collega’s op het 
gebied van BIM op gelijk niveau gebracht.

Lotte haar eerste kennismaking met the 
BIM practice was een training in 2018 via de 
Construction University van Building Heroes. 
Die training was enthousiast en bevatte een 
heldere boodschap, namelijk: in de bouw kunnen 
we nog zo veel leren als het gaat om informatie 
delen, communiceren en samenwerken. Dit is 
wat zij nu ook meeneemt in haar opdracht bij 
KBM Groep. KBM Groep is een familiebedrijf met de wortels 

in de Katwijkse samenleving. Dit bedrijf is 
actief op de terreinen: ontwikkeling, bouw, 
onderhoud en verduurzaming en hebben een 
flinke actieradius. Ze zijn te vinden op tal van 
plekken in Zuid- en Noord-Holland. Het doel 
van KBM is om het komende jaar BIM level 2 
te bereiken. Organisatiebreed. We gaan ervoor!

“Lang verhaal  kor t :  Ruud is 
betrokken en  verandwoordel i jk 

a ls  B IM-coörd inator.”
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Joyfull producers

Paco de  Mulder  aan  de  s lag  b i j . . .
W O O N Z O R G  N E D E R L A N D
Paco de Mulder is sinds augustus 2019 
ingehuurd als Programmamanager 
Datakwaliteit bij Woonzorg Nederland op 
het hoofdkantoor in Amstelveen. 

Woonzorg Nederland is een 
woningbouwcorporatie en richt zich met 
een bezit van circa 30.000 zelfstandige en 
circa 12.000 zorgwoningen op seniorenhuis- 
vesting door heel Nederland. Net als bij 
andere corporaties is het nut van goede 
data van steeds groter belang geworden. 
Naast het goed kunnen sturen op data, 
worden er ook steeds meer eisen gesteld 
aan volledige en goed vindbare data van 
zowel buiten af als van binnen uit.

BIM-coörd inator
De opdracht vanuit Woonzorg is om binnen het 
programma datakwaliteit de kwaliteit van de 
vastgoeddata op orde te krijgen en te borgen 
binnen de organisatie. Met name de kerndata 
bepalend voor de jaarlijkse huuraanpassing 
heeft hierbij prioriteit. Na veel gesprekken 
te hebben gevoerd met alle lagen binnen de 
diverse afdelingen zijn naast de goede wil, 
zin en betrokkenheid van de managers en 
medewerkers ook de concrete probleempunten 
duidelijk geworden. Deze bevindingen hebben 
geleid tot een programma-breed plan van 
aanpak dat is gepresenteerd afgelopen 
september. Kort gezegd is het plan van aanpak 
ingericht in 3 fasen, te weten:

•  Inventariseren (data, processen    
en systemen) 

• Verbeteren van de kwaliteit      
(compleet,  actueel en betrouwbaar)

• Borgen (vastleggen, communiceren en            
monitoren)

Voortgang
Belangrijk is dat er duidelijkheid is 
over de projecten, demarcaties en 
verantwoordelijkheden. Deze zaken zijn gevat 
in een Data Governance lijst waarin de 

kerndatavelden zijn benoemd, ingedeeld in 
projecten en project- en proceseigenaren zijn 
toegewezen. Helder uitgesproken consensus 
hierover is essentieel voor het verdere verbeter- 
en borgingstraject. Binnen dit programma zijn 
nu 17 projecten gedefinieerd. De belangrijkste 
projecten betreffen het (opnieuw) bepalen 
van de NEN2580 oppervlakten, het op tijd 
verkrijgen, controleren en registreren van 
de WOZ-waarden en WWS- punten, het 
herlabelen van de energielabels (EPA-W en 
EPA-U), de herindeling van het vastgoed 
en huurcontracten en het opschonen en 
digitaliseren van het fysieke archief. Er wordt 
momenteel hard gewerkt aan de inventarisatie: 
wat is momenteel de kwaliteit van de data, 
welke doelen stellen we als organisatie aan 
de data en worden de processen in kaart 
gebracht en wordt er ook met ICT gewerkt aan 
een datarelatie en -applicatieschema waarin 
helder moet worden waar welk dataveld in 
welk systeem komt en aan welke standaard 
dit moet voldoen en welke afhankelijkheid 
dit heeft in relatie met andere datavelden. 
Deze inventarisatie is de basis waarop de 
verbeterplannen worden opgesteld.
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M I J L P A L E N

•  A l le  WOZ-waarden z i jn  actueel  b i j  Woonzorg  NL 

•  2  p i lo t  pro jecten  gestar t  b i j  Woonzorg  Neder land 

BIM-bas is t ra in ingen v ia  De  Corporat ie  Academie 

•  2  groepen ‘Bu i ld ing  Ta lents’  van  Bui ld ing  Heroes  getra ind  in  de 

B IM-bas is 

•  LEAN-game opdrachtgeverschap op  de  B IM onderwi jsdag.  Deze 

game is  nu  ook  onderdeel  geworden van  onze  workshop LEAN-

p lannen. 

•  LEAN-p lannen van  part ic ipat ieproces  samen met  huurders  en 

gemeente  van  vastgoedpro jecten  b i j  woningcorporat ie .

2 0 1 9
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D O E L E N

•  Vervo lg  geven aan de  B IM- implementat ie  b i j  Habion  en  Del ta 

Wonen.  H ier  i s  een  f i jne  energ ie  en  we dragen heel  graag b i j  aan 

de  ontwikkel ing  van  deze  organisat ies . 

•  We z i jn  een  kennisbedr i j f  en  wi l len  daarom ons  team u i tbre iden 

met  vak id ioten  d ie  hun  hart je  sne l ler  gaan k loppen b i j  B IM en 

LEAN.  Zowel  met  sen iors  a ls  ook  jun iors . 

•  Veel  t ra in ingen geven en  B IM breder  u i tdragen in  de 

woningcorporat ie-  sector,  gemeentes,  prov inc ie,  waterschappen 

en  ontwikkelende aannemers.

2 0 2 0
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Dienstverlening & ambities

The BIM pract ice  b iedt . .
A D V I E S ,  K W A L I T E I T , 

I M P L E M E N T A T I E  &  T R A I N I N G
Wij werken nauw samen met onze 
opdrachtgevers. We staan letterlijk bij en 
met je op de werkvloer en werken samen 
met de werknemers om het einddoel te 
halen. Voor jouw organisatie is het einddoel: 
zelfstandig werken met BIM, LEAN en met 
volledig commitment. En voor Corporeal is 
het einddoel: onszelf overbodig maken bij 
onze opdrachtgevers. Want: BIMmen doe je 
zelf!

Organisch  veranderen
The BIM practice heeft een organische stijl 
van veranderen. De organisatie staat daarbij 
centraal. De veranderstappen van Moeten, 
Willen, Kunnen geven ons een pragmatische 
leidraad. Daarnaast zijn we bekend met 
verschillende verandermethoden.

Datakwal i te i t  opt imal iseren
The BIM practice helpt opdrachtgevers ook bij 
de optimalisatie van de kwaliteit van (vastgoed)
data, zodat de data betrouwbaar, compleet en 
goed vindbaar in de systemen is.

Deskundige  &  profess ionele 
begele id ing
Met onze deskundige begeleiding helpen 
we jou en jouw organisatie om zelfstandig 
aan de slag te gaan met BIM en Lean en het 
optimaliseren van de datakwaliteit (van het 
vastgoed). Hierbij helpen we je om zelfstandig 
de juiste keuzes te maken voor bijvoorbeeld: 
producten, processen en leveranciers. Daarbij 
werken we aan blijvend commitment van de 
verandering. Met als doel dat BIM in het nieuwe 
DNA van de organisatie, haar medewerkers en 
ketenpartners is verankerd.

In teressant?
Dit magazine is een uitgave van the BIM practice. 
Wil je ons inhuren? Neem dan contact met ons 
op voor een geheel vrijblijvend gesprek en om 
de mogelijkheden door te nemen.

Onno Speur   06 - 520 034 99
Dirk Jan Kroon  06 - 833 953 08
Ruud van der star  06 - 483 338 84
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S I M S A L A  B I M

Dat  i s  met  recht 
een  he le  t ruc
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www.theBIMpractice.nl


