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Slim bouwen met BIM
BIM: iedereen kent de term en weet ongeveer wat het inhoudt. En steeds 
meer bedrijven zien de meerwaarde om ermee te starten. Maar tot nu toe 
zijn het vooral de grote bedrijven en koplopers die al fanatiek met BIM 
aan de slag zijn. Haak ook aan bij deze belangrijke ontwikkeling!

Stap over de ‘BIM-drempel’ en kom naar deze BouwLokalen. Ontdek wat 
er allemaal komt kijken bij BIM, en wat dit betekent voor uw bedrijfs- en 
werkprocessen. Belangrijk onderdeel is het uitwisselen van informatie, 
onder andere via ‘open standaarden’. Dit speelt vooral een rol bij het 
samenwerken in bouwprojecten. Hierin laat het werken met BIM zijn 
kracht zien, doordat hierdoor de processen efficiënter zijn en de kosten 
zo minimaal mogelijk blijven. Deze Bouwlokalen geven u een beeld hoe u 
dit kunt toepassen in uw eigen praktijk.

Wat komt er aan bod?
In het begin werd BIM vooral toegepast voor nieuwbouwprojecten. 
Maar door de aanhoudende stagnatie van nieuwe projecten, werken 
we steeds meer aan renovatie- en herbestemmingsprojecten. Tijdens 
deze BouwLokalen zoomen we specifiek in op deze trend, en zult u 
zien dat BIM een uitermate geschikt hulpmiddel is bij renovatie. Aan de 
hand van diverse praktijkvoorbeelden, laten we u zien hoe bedrijven 
BIM in renovatie- en herbestemmingsprojecten toepassen en wat de 
mogelijkheden zijn van BIM bij nieuwbouw.

Voor wie?
Bent u als aannemer, opdrachtgever of ontwerper al aan de slag met 
BIM, of wilt u hier mee gaan werken? Of wilt u als vastgoedeigenaar, 
beheerder of onderhoudsbedrijf meer weten over de invloed op bedrijfs- 
of werkprocessen? Kom dan vooral! 

Schrijf u gelijk in
Kijk op de website van BouwLokalen wanneer er een bijeenkomst bij u in 
de buurt is en schrijf u gelijk in.
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De voordelen van BouwLokalen

• Compact programma over nieuwe 
ontwikkelingen. 

• Geen theorie maar praktijk. 

• Informatie gefilterd op bruikbaarheid. 

• Gratis deelname. 

•  Regionale bijeenkomsten, dichtbij 
huis. 

•  Aanvang einde middag. 

• Mogelijkheid tot ‘netwerken’. 

• Praktijkervaringen horen van
•  collega’s. 

•  Niet-commercieel initiatief.

www.bouwlokalen.nl
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Data en locaties
• dinsdag 6 mei 2014  Heerhugowaard
• woensdag 7 mei 2014  Doetinchem
• dinsdag 13 mei 2014  Bergen op Zoom
• woensdag 14 mei 2014 Drachten
• dinsdag 20 mei 2014  Amersfoort
• woensdag 21 mei 2014 Nuth
• woensdag 28 mei 2014 Den Haag
• dinsdag 3 juni 2014  Ruinen
• woensdag 4 juni 2014 Veldhoven
• woensdag 11 juni 2014 Hardinxveld-Giessendam
• donderdag 12 juni 2014 Almelo

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden via 
www.bouwlokalen.nl. Iedere BouwLokalenbijeenkomst start om 
16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De zaal gaat om 15.30 uur open.
Het programma staat uiterlijk een week voor de start van de 
serie online.
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BouwLokalen
Postbus 1819
3000 BV Rotterdam
T 010 - 206 59 99
bouwlokalen@sbrcurnet.nl

Meer informatie over de 
bijeenkomsten vindt u op de
website van BouwLokalen:

www.bouwlokalen.nl
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