Samen Scoren met BIM
De Bouw kan niet meer om BIM heen

BIM, hoe nu verder

Bouwprojecten dienen steeds vaker met behulp van BIM

De door ons opgezette objectenbibliotheek is slechts het

te worden uitgevoerd. BIM wordt dan ook steeds meer

begin. Het is een goede basis van waaruit we ons verder kun-

gemeengoed in de bouwwereld. Dit biedt kansen voor onze

nen ontwikkelen en onderscheiden. Wij willen als materi-

klanten om zich positief te onderscheiden richting haar

eeldienst op het gebied van BIM voorop blijven lopen zodat

opdrachtgevers. VolkerWessels Bouwmaterieel wil hier als

wij voor onze klanten ook op dit gebied op lange termijn

materieeldienst graag haar steentje aan bijdragen. De afge-

waarde blijven toevoegen. Voor de komende tijd hebben we

lopen periode hebben we ons dan ook actief bezig gehouden

onszelf de volgende doelen gesteld:

met BIMmen. Wij willen onze kennis en ervaringen graag
met u delen.

•

BIM vertalen naar onze diensten: Bouwplaatsinrichting,
Torenkranen, Ruwbouw en Steigerwerken.

VW Bouwmaterieel aan de slag met BIM

•

eenkomst georganiseerd met als doel om samen met de BIM

•

we het afgelopen half jaar met de volgende onderwerpen

Het BIM model is de basis voor de aansturing van de materieellogistiek en de calculatie.

kerngebruikers binnen BVGO de klantvraag op dit gebied in
kaart te brengen. Deze bijeenkomst heeft er toe geleid dat

Het benoemen en het uitvoeren van een aantal werken met
behulp van BIM.

Op 17 januari jongstleden heeft VW Bouwmaterieel een bij-

•

Het doen van onderzoek naar het aanbieden van BIMgerelateerde vormen van dienstverlening.

aan de slag zijn gegaan:
Ook in de toekomst blijven wij onze BIM- kennis met u delen.
•
•

Het vergroten van onze kennis en ervaring op het gebied

Daarnaast staan wij vanzelfsprekend open voor uw tips,

van 3D modelleren.

adviezen op het gebied van BIM in relatie tot VW Bouwma-

Het benoemen van materieel dat in 3D dient te worden

terieel.

gemodelleerd.
•

Het modelleren van het materieel in Revit.

•

Het beschikbaar stellen van een objectenbibliotheek voor
onze klanten.

Ons materieel in 3D: kijk nu op onze
webhop! (www.materieeldienst.nl)
Inloggen kan via uw VolkerWessels account.
Indien u niet over een VolkerWessels account
beschikt, kunt u een inlogcode aanvragen via
mijnwebshop@materieeldienst.nl.

